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  سنن البيھقي الكبرى

  الجزء العاشر

  لصيامتتمة كتاب ا

  كالمريض كفارة بال وقضتا أفطرتا الصوم على تقدران ال والمرضع الحامل باب

 ثنا دحيم بن علي بن محمد جعفر أبو أنبأ بالكوفة النخعي نوح بن هللا عبد بن محمد بن محمد منصور أبو أخبرنا - 7869
 رجل مالك بن أنس عن سوادة بن هللا عبد عن ھالل أبي عن نعيم وأبو موسى بن هللا عبيد أنبأ غرزة أبي بن حازم بن أحمد
 فكل ادن فقال يأكل فوجدته فأتيته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خيل علينا أغارت  قال قشير أخوة األشھل عبد بني من
 المسافر وعن الصالة شطر المسافر عن وضع هللا إن قال الصيام عن أو الصوم عن أحدثك اجلس قال صائم إني فقلت

 أال نفسي لھف فيا أحدھما أو كالھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ھما قال لقد وهللا الصيام أو الصوم والمرضع والحامل
 أبو رواه كذا قشير بني أخوة كعب بن هللا عبد بني من رجل غيره وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طعام من طعمت كنت
  مالك بن أنس عن أبيه عن سوادة بن هللا عبد عن وھيب ورواه فيه أبيه ذكر دون الراسبي ھالل

 وھيب ثنا أسد بن المعلى ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو ناأخبر - 7870
 على فدخل إبله طلب في المدينة فأتى له إبل أصيبت قال  منھم رجل مالك بن أنس أن أبيه عن القشيري سوادة بن هللا عبد ثنا

 وشطر المسافر عن وضع الصيام إن فقال صائم إني فقال الغداء إلى ھلم فقال يتغذى وھو فوافقه سلم و عليه هللا صلى النبي
  المرضع أو الحبلى وعن الصالة

 عن وھيب ثنا أسد بن المعلى ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  7871
 له إبل طلب في المدينة أتى أنه منھم رجل عن فحدثنيه فسألته فلقيته أيوب لقا عامر بني من رجل عن قالبة أبي عن أيوب
 الكعبي مالك بن أنس عن قالبة أبي عن أيوب عن الثوري ورواه بمثله الحديث  وذكر سلم و عليه هللا صلى النبي على فدخل
 قالبة أبي عن الحذاء خالد ورواه حدثه أنس له يقال رجال أن عامر بني من رجل عن قالبة أبي عن أيوب عن معمر ورواه
 أبي بن يحيى ورواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى منھم رجال أن عامر بني من رجل عن الشخير بن هللا عبد بن ويزيد
 أمية أبو وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على قدمت قال أمية أبي عن المھاجر أبي أو أمية أبي عن قالبة أبي عن كثير
  الكعبي مالك بن أنس

  شھوته القبلة حركت لمن القبلة كراھية باب

 العنبس أبي عن إسرائيل أنبأ أحمد أنبأ علي بن نصر ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 7872
 فنھاه فسأله آخر وأتاه له فرخص للصائم المباشرة عن سلم و عليه هللا صلى النبي سأل  رجال أن ھريرة أبي عن األغر عن
  شاب نھاه والذي شيخ له رخص الذي فإذا

 بن سھل ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  7873
 النبي أن  عائشة عن حفص بن كرب أبي عن البجلي أبان حدثني زائدة أبي بن زكريا بن يحيى ثنا العسكري الزبير بن محمد
 قال صومه يفسد والشاب إربه يملك الشيخ وقال الشاب عنھا ونھى صائم وھو للشيخ القبلة في رخص سلم و عليه هللا صلى
  مثله سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن األغر عن العنبس أبي عن إسرائيل عن زكريا بن يحيى وحدثنا

 أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  7874
  شابا عنھا ونھى له فرخص صائم وھو القبلة عن ھريرة أبا شيخ سأل  قال أبيه عن سلمة أبي بن عن مسعر

  كذل مثل  عباس بن عن مجاھد عن حبيب عن مسعر أنبأ قال وبإسناده - 7875
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 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيره القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو وأخبرنا - 7876
 وكرھھا للشيخ فيھا فأرخص للصائم القبلة عن سئل  عباس بن أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك أنبأ الشافعي
  للشاب

 عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 7877
 رجل وقال إليه انتھى إذا به بأس ال فقال للصائم القبلة عن عباس بن سأل رجال أن  عطاء عن جريج بن أنبأ عطاء بن الوھاب
  الصيام اعفوا أيضا قال ساقھا على قبض

 عمر بن هللا عبيد عن نمير بن ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  7878
  للصائم والمباشرة القبلة يكره كان أنه  عمر بن هللا عبد عن نافع عن

 أنبأ طالب أبي بن ىيحي ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 7879
 فقال ال فقال صائم وھو القبلة عن عمر بن سأل فتى أن  الرحمن عبد بن يحيى عن عمرو بن محمد أنبأ عطاء بن الوھاب عبد
  خير إستك عند فليس فقبل أنت أما عمر بن قال بأس بذلك ما وهللا عليھم وتضيق الناس تحرج لم عنده شيخ

 عن حماد عن الدستوائي ھشام أنبأ الوھاب عبد أنبأ يحيى ثنا العباس أبو ثنا قاال سعيد ووأب هللا عبد أبو وأخبرنا - 7880
 يباشر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان أليس قلت ال قالت الصائم أيباشر  لعائشة قلت قال يزيد بن األسود عن إبراھيم
  إلربه أملككم كان قالت

 الحميد عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد ووأب الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7881
 رسول رأيت  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال قال عمر بن هللا عبد عن سالم ثنا حمزة بن عمر عن أسامة أبو ثنا الحارثي

 الصائم وأنت المقبل ألست فقال إلي فالتفت شأني ما هللا رسول يا فقلت ينظرني ال فرأيته المنام في سلم و عليه هللا صلى هللا
 قويا كان عنه هللا رضي الخطاب بن فعمر صح فإن حمزة بن عمر به تفرد بقيت ما امرأة صائم وأنا أقبل ال بيده نفسي فوالذي
  أعلم وهللا شھوته القبلة تحريك يتوھم مما

  إربه يملك كان أو شھوته تحرك لم لمن القبلة إباحة باب

 وعشرين خمس سنة الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا -  7882
 بن القاسم سمعت قال عمر بن هللا عبيد عن القطان سعيد بن يحيى ثنا العبدي الحكم بن بشر بن الرحمن عبد ثنا مائة وثالث
 في مسلم أخرجه إلربه أملككم وكان صائم وھو يقبل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت عائشة عن يحدث محمد

  اللفظ بھذا عائشة عن علقمة حديث من أيضا وأخرجه عمر بن هللا عبيد عن آخر وجه من الصحيح

 لعبد قلت قال سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7883
 قال ثم ساعة فسكت صائم وھو يقبلھا كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عائشة عن يحدث أباك أسمعت القاسم بن الرحمن

  سفيان عن وغيره حجر بن علي عن الصحيح في مسلم رواه نعم

 أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن دسعي وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 7884
 أنھا عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن عياض بن أنس ثنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس
 إلى تدعو القبلة أر لم عروة قال وقال تضحك ثم صائم وھو أزواجه بعض ليقبل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان إن  قالت
  خير
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  فذكره عروة بن ھشام عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو أنبأ القاضي الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 7885
 وأخرجه مالك عن القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه المبسوط في ذكره وقد روايتنا في عروة قول يذكر لم أنه إال بمثله
   ھشام عن عيينة بن حديث من مسلم

 عن سفيان ثنا العالء بن الجبار عبد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 7886
 يقبل سلم و عليه هللا صلى النبي كان فقالت للصائم القبلة عن سئلت عنھا هللا رضي عائشة أن  علقمة عن إبراھيم عن منصور
  سفيان عن وغيره حجر بن علي عن الصحيح في مسلم رواه هإلرب أملككم وكان صائم وھو

 بن محمد بن الحسن ثنا البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  7887
 هللا صلى لنبيا كان إن  قالت عائشة عن مسروق عن عامر عن طريف بن مطرف ثنا حميد بن عبيدة ثنا الزعفراني الصباح
  يفطر حتى وجھي من شاء أين فيقبل صائما ليظل سلم و عليه

 جعفر بن يحيى أنبأ الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا -  7888
 أن  عنھا هللا رضي عائشة عن مونمي بن عمرو عن عالقة بن زياد عن النھشلي بكر أبو ثنا عاصم أبا يعني الضحاك أنبأ

  النھشلي بكر أبي عن أسد بن بھز حديث من مسلم أخرجه صائم وھو رمضان في يقبل كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 رسول كان  قالت عائشة عن األودي ميمون بن عمرو عن عالقة بن زياد عن سليم بن سالم األحوص أبو ورواه - 7889
 داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو حدثناه الصوم شھر في يقبل سلم و يهعل هللا صلى هللا

  األحوص أبي عن جماعة عن مسلم أخرجه فذكره سالم ثنا الطيالسي

 إبراھيم ثنا حمزة بن إبراھيم ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 7890
 و عليه هللا صلى النبي أراد  قالت عائشة عن التيمي معمر بن هللا عبيد بن عثمان بن هللا عبد بن طلحة عن أبيه عن سعد بن
  قبلني ثم صائم وأنا فقال صائمة إني فقلت يقبلني أن سلم

 دينار بن محمد ثنا حسان بن يحيى ثنا الخوالني نصر بن بحر ثنا بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 7891
 دينار بن محمد ثنا عفان ثنا المؤدب العباس بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا ح البصري

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عائشة عن نضرة أبي ختن حسان بن يحيى زاد يحيى أبي مصدع عن أوس بن سعد عن
  نعم قال سعد من سمعته رجل له فقال عفان زاد لسانھا ويمص صائم وھو يقبلھا كان

 أبي بن ھشام عن يحيى ثنا مسدد أنبأ أيوب بن محمد ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7892
 هللا صلى هللا رسول مع أنا بينما  قالت أمھا عن سلمة أبي بنت زينب عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى حدثني هللا عبد
 الخميلة في معه فدخلت فدعاني نعم قالت أنفست لك ما فقال حيضتي ثياب فأخذت فانسللت حضت إذ الخميلة في سلم و عليه
 البخاري رواه مصائ وھو يقبلھا وكان الجنابة من واحد إناء من يغتسالن سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول ھي وكانت قالت
  مسدد عن الصحيح في

 أبو أنبأ يحيى بن يحيى ثنا السراج إسحاق بن إبراھيم ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 7893
 رواه صائم وھو يقبل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت حفصة عن شكل بن شتير عن مسلم عن األعمش عن معاوية
  وغيره يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم

 بن إسماعيل بن ومحمد مھاجر بن حسن بن حسين ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 7894
 كعب بن هللا عبد عن سعيد بن ربه عبد عن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن ثنا األيلي سعيد بن ھارون ثنا قاال مھران

 و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال الصائم أيقبل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سأل أنه سلمة أبي بن عمر عن الحميري
 من تقدم ما لك هللا غفر قد هللا رسول يا فقال ذلك يصنع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن فأخبرته سلمة ألم ھذه سل سلم
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 ھارون عن الصحيح في مسلم رواه له وأخشاكم  ألتقاكم إني وهللا أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال تأخر وما ذنبك
  عنھم هللا رضي الصحابة من وجماعة وقاص أبي بن سعد عن إباحتھا في وروينا األيلي سعيد بن

  فأنزل قبل من على القضاء وجوب باب

 منصور عن شعبة أنبأ مرزوق بن عمرو ثنا غالب بن محمد أنبأ إسحاق نب بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7895
 مكانه يوما يصوم يعني شديدا قوال للصائم القبلة في قال  مسعود بن أن الھزھاز عن يحدث يساف بن يعني ھالال سمعت قال
  فأنزل قبل إذا فيه عندنا وھذا

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا فقد -  7896
 صائم وھو النھار بنصف امرأته يباشر كان  مسعود بن أن ميسرة أبو حدثني قال عامر عن زائدة أبي بن زكريا أنبأ عون

 أن على داللة مسعود بن نع ھذا وفي بأسا الصائم بمباشرة يريان ال كانا أنھما عباس وبن مسعود بن عن مجاھد عن وروينا
  أعلم وهللا ظاھرھا عليه دل ما غير األولى بالرواية المراد

  فيھا يأكل لم وإن عنه يجزى فال رمضان شھر من أيام في عليه أغمي من باب

 وقال نياتبال األعمال إنما سلم و عليه هللا صلى النبي قال وقد أصحابنا قال يعقله وھو الصوم في يدخل لم ألنه الشافعي قال
  أجلي من وشربه وأكله شھوته يدع الصائم في جل و عز هللا عن

 عن مالك عن القعنبي ثنا هللا عبد بن إبراھيم ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 7897
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي عمر عن وقاص بن علقمة عن إبراھيم بن محمد عن سعيد بن يحيى

 كانت ومن ورسوله هللا إلى فھجرته رسوله وإلى جل و عز هللا إلى ھجرته كانت فمن نوى ما المرىء وإنما بالنية األعمال
  القعنبي عن جميعا ومسلم البخاري رواه إليه ھاجر ما إلى فھجرته يتزوجھا امرأة أو يصيبھا دنيا إلى ھجرته

 حرسھا بمكة فراس بن إبراھيم بن أحمد بن الحسن محمد وأبو بنيسابور المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو رناأخب - 7898
 األعمش ثنا دكين بن الفضل نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا الجمحي أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو أنبأ قاال تعالى هللا
 يدع به أجزي وأنا لي الصوم  جل و عز هللا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن

 عند أطيب فيه ولخلوف ربه لقاء عند وفرحة إفطاره عند فرحة فرحتان وللصائم جنة والصوم أجلي من وشربه وأكله شھوته
  األعمش عن أوجه من مسلم وأخرجه نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه المسك ريح من هللا

 بن المعتمر ثنا المديني بن علي أنبأ الحذاء جعفر أبو أنبأ اإلسفرائيني سھل أبو أنبأ المعروف أبي بن محمد أخبرنا - 7899
 الشيخ قال يفطر فال عليه فيغشى تطوعا يصوم عمر بن كان  قال نافع عن حدث عمر بن هللا عبيد سمعت قال التيمي سليمان
  يفسده ال مالصو خالل اإلغماء أن على يدل ھذا

  رمضان شھر في تفطر الحائض باب

 يحيى بن محمد ثنا إسحاق بن محمد ثنا الجوھري هللا عبد بن محمد الحسن أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7900
 هللا عبد بن عياض عن أسلم بن زيد حدثني كثير أبي بن جعفر بن محمد ثنا مريم أبي بن ثنا قاال أبان أبي بن يحيى بن وزكريا

 فوعظ فقام انصرف ثم المصلى إلى فطر أو أضحى في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج  قال الخدري سعيد أبي عن
 أريتكن فإني تصدقن النساء معشر يا فقال النساء على فمر انصرف ثم تصدقوا الناس أيھا فقال بالصدقة الناس وأمر الناس
 بلب أذھب ودين عقل ناقصات من رأيت وما العشير وتكفرن اللعن تكثرن قال هللا رسول يا ذلك وبم فقلن النار أھل أكثر

 نصف مثل المرأة شھادة أليس قال هللا رسول يا وعقلنا ديننا نقصان ما له فقلن النساء معشر يا إحداكن من الحازم الرجل



6 

 

 رواه دينھا نقصان من فذلك تصم ولم تصل مل المرأة حاضت إذا ليس أو عقلھا نقصان من فذلك قال بلى قلن الرجل شھادة
  مريم أبي بن عن والصغاني الحلواني عن مسلم ورواه مريم أبي بن عن الصحيح في البخاري

  الصالة تقضي وال طھرت إذا الصوم تقضي الحائض باب

 أحمد بن وجعفر الصيدالني ييعن محمد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7901
 بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا المزكي إبراھيم بن الفضل أبو وأنبأ ح قال الرزاق عبد ثنا رافع بن محمد ثنا قاال الحافظ يعني

 بال ما عنھا هللا رضي عائشة سألت امرأة أن  العدوية معاذة عن األحول عاصم عن معمر أنبأ الرزاق عبد أخبرنا إبراھيم
 ذلك يصيبنا كان فقالت أسأل ولكني بحرورية لست فقالت أنت أحرورية لھا فقالت الصالة تقضي وال الصوم تقضي لحائضا

 أبي عن أيوب وأخبرنا معمر قال الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم بقضاء فنؤمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على
  الرزاق عبد عن حميد بن عبد عن صحيحال في مسلم رواه مثله عائشة عن معاذة عن قالبة

  السحور استحباب باب

 بن إبراھيم ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ قاال يوسف بن هللا عبد محمد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  7902
 القاضي الحسن بن الرحمن عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عن شعبة ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا البغدادي الحارث

 عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول مالك بن أنس سمعت قال صھيب بن العزيز عبد ثنا شعبة ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا
 عن الصحيح في البخاري رواه مالك بن أنس عن قال يحيى رواية وفي آدم حديث لفظ بركة السحور في فإن تسحروا  سلم و
  إياس أبي بن آدم

 بن قتيبة ثنا قاال شاذان بن ومحمد الصيدالني محمد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 7903
 في فإن تسحروا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن مالك بن أنس عن صھيب بن العزيز وعبد قتادة عن عوانة أبو ثنا سعيد

  قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه بركة السحور

 عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7904
 العباس أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو وأخبرنا ح أخبرني قال وھب بن هللا
 عمرو مولى قيس أبي عن أبيه عن علي بن موسى أخبرك وھب بن هللا عبد على قرئ قال نصر بن بحر ثنا يعقوب بن دمحم
 أكلة الكتاب أھل وصيام صيامنا بين فصل إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن العاص بن عمرو عن العاص بن

  وھب بن عن الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه السحر

 باب على حنبل بن أحمد ثنا الحربي الحسن بن إسحاق ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  7905
 عن رھم أبي عن زياد بن الحارث عن سيف بن يونس عن صالح بن يعني معاوية عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا عفان

 الغداء إلى ھلموا قال السحور إلى رمضان شھر في يدعو سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول سمعت  قال سارية بن العرباض
  المبارك

  السحور من يستحب ما باب

 أبي بن ثنا بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو أخبرنا - 7906
 نعم  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن المقبري عن المدني موسى بن محمد ثنا المطرف أبو ھو الوزير
  التمر المؤمن سحور
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  السحور وتأخير الفطر تعجيل من يستحب ما باب

 أبو ثنا قالوا السلمي الرحمن عبد وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 7907
 يوسف بن محمد أبو وحدثنا ح دينار بن حازم أبي عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن بيعالر أنبأ يعقوب بن محمد العباس

 أبي بن العزيز عبد أنبأ يحيى بن يحيى ثنا الحسين بن محمد بن جعفر ثنا الحافظ الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ
 البخاري رواه الفطر عجلوا ما بخير الناس يزال ال  قال لمس و عليه هللا صلى هللا رسول أن سعد بن سھل عن أبيه عن حازم
 هللا صلى النبي عن المسيب بن سعيد ورواه يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في
  المشرق أھل تأخير يؤخروا ولم فيه وزاد سلم و عليه

 ح عمرو بن محمد عن المحاربي ثنا األحمسي إسماعيل بن محمد ثنا بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 7908
 هللا عبيد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال العطار الفوارس أبي بن صادق وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا
 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد ثنا ھارون بن يزيد ثنا المنادي
  يؤخرون والنصارى اليھود إن الفطر الناس عجل ما ظاھرا الدين يزال

 األوزاعي ثنا المغيرة أبو ثنا عوف بن محمد ثنا األصم العباس أبو ثنا السوسي محمد بن إسحاق هللا عبد أبو وأخبرنا - 7909
 جل و عز هللا إن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن ةسلم أبي عن الزھري عن الرحمن عبد بن قرة حدثني
  فطرا أعجلھم إلي عبادي أحب إن قال

 أنبأ يحيى بن يحيى ثنا الزاھد موسى بن ھارون موسى أبو ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 7910
 المؤمنين أم يا لھا فقلنا عائشة على ومسروق أنا دخلت  قال عطية بيأ عن عمير بن عمارة عن األعمش ثنا معاوية أبو

 اإلفطار ويؤخر الصالة يؤخر واآلخر اإلفطار ويعجل الصالة يعجل أحدھما سلم و عليه هللا صلى محمد أصحاب من رجالن
 أبو واآلخر سلم و عليه هللا لىص هللا رسول يصنع كان ھكذا قالت هللا عبد قلنا اإلفطار ويعجل الصالة يعجل الذي أيھما قالت
 مسلم وأخرجه األعمش عن زائدة أبي بن زكريا بن يحيى رواه وكذلك يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه موسى

  فرواه شعبة وخالفھما

 عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا كما - 7911
 فقلنا عائشة على دخلنا قال أو عائشة على ومسروق أنا دخلت  قال الوادعي عطية أبي عن يحدث خيثمة سمعت قال األعمش

 اآلخر وأما السحور ويؤخر اإلفطار فيعجل أحدھما أما سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجلين فينا إن المؤمنين أم يا
 رسول يفعل كان كذلك قالت مسعود بن قلنا السحور ويؤخر اإلفطار يعجل الذي ھذا من قالتف السحور ويعجل اإلفطار فيؤخر

  أعلم وهللا الرحمن عبد بن خيثمة عن األعمش عن الحميد عبد بن وجرير عروبة أبي بن رواه فھكذا سلم و عليه هللا صلى هللا

 هللا عبد بن علي ثنا الفريابي محمد بن جعفر أنبأ سماعيلياإل بكر أبو ثنا األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا -  7912
 إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر أبيه عن عمر بن عاصم عن أبيه عن عروة بن ھشام ثنا سفيان ثنا المديني
 مسلم وأخرجه سفيان نع الحميدي عن الصحيح في البخاري رواه الصائم أفطر فقد الشمس وغربت النھار وأدبر الليل أقبل
  ھشام عن أوجه من

 بن محمد ثنا الفقيه يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أنبأ بالطابران الفقيه يعقوب بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 7913
 صلى هللا رسول مع تسحرنا  قال ثابت بن زيد عن أنس عن قتادة ثنا الدستوائي ھشام ثنا البصري إبراھيم بن مسلم أنبأ أيوب
 عن الصحيح في البخاري رواه آية خمسين قدر قال السحور وبين األذان بين كان كم قلت الصالة إلى قام ثم سلم و عليه هللا

  ھشام عن وكيع حديث من مسلم وأخرجه إبراھيم بن مسلم
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 بن عن عطاء عن طلحة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن محمد بكر أبو أخبرنا -  7914
 على أيماننا ونضع سحورنا ونؤخر إفطارنا نعجل أن أمرنا األنبياء معاشر إنا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
 عطاء عن عنه وقيل ھكذا عنه فقيل عليه واختلف ضعيف وھو المكي عمرو بن بطلحة يعرف حديث ھذا الصالة في شمائلنا
 هللا رضي عائشة عن وروي عمر بن عن ضعيف وجه ومن ھريرة أبي عن ضعيف آخر وجه من وروي ھريرة أبي عن
  الصالة كتاب في مضى وقد فيه ورد ما أصح وھو فذكرھن النبوة من وثالثة قولھا من عنھا

 بن ثنا سليمان بن يعالرب أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 7915
 بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو وأخبرنا ح أنس بن ومالك الحارث بن وعمرو يونس أخبرني وھب
 هللا رضي وعثمان عمر أن الرحمن عبد بن حميد عن شھاب بن عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب
 المبسوط في الشافعي قال رمضان في وذلك الصالة بعد يفطران ثم األسود الليل إلى ينظران ينح المغرب يصليان كانا  عنھما
 ال الصوم ألن وشرب أكل بغير مفطرين وصارا لھما أبيح أن بعد لتركه الفضل يعمدان ألنھما واسعا ذلك تأخير يريان كأنھما
  الليل في يصلح

 أبي عن سفيان ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري نعثما أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 7916
  سحورا وأبطأھم إفطارا الناس أعجل سلم و عليه هللا صلى محمد أصحاب كان  قال ميمون بن عمرو عن إسحاق

  عليه يفطر ما باب

 عبد ثنا مسدد ثنا الضبي عمر بن ثمانع ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 7917
 هللا رسول قال قال عامر بن سلمان عمھا عن الرباب عن سيرين بنت حفصة عن األحول عاصم ثنا زياد بن يعني الواحد
 عن داود أبو رواه طھور الماء فإن الماء فعلى التمر يجد لم فإن التمر على فليفطر صائما أحدكم كان إذا  سلم و عليه هللا صلى
  يرفعه فلم حفصة عن الدستوائي ھشام ورواه حفصة عن حسان بن وھشام عون بن رواه وكذلك مسدد

 عاصم عن شعبة ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا وقد - 7918
 أحدكم صام إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عامر بن سلمان عن الرباب عن تحدث سيرين بنت حفصة سمعت قال

 غيالن بن محمود رواه وقد داود أبو إسناده أقام قد المسند في وجدته ھكذا طھور فإنه الماء فعلى يجد لم فإن التمر على فليفطر
  إسناده في لطفغ شعبة عن عامر بن سعيد ورواه موصوال شعبة عن عبادة بن روح عن وروي الرباب ذكر دون داود أبي عن

 شعبة ثنا عامر بن سعيد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 7919
 ال ومن عليه فليفطر تمرا وجد من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن صھيب بن العزيز عبد عن

 حديث والصحيح سعيد فيه يھم وھم عامر بن سعيد حديث عيسى أبو عنه روي فيما البخاري قال طھور هفإن الماء على فليفطر
  آخر وجه من مالك بن أنس عن روي وقد الشيخ قال سيرين بنت حفصة عن عاصم

 الحضرمي ثنا نبجرجا اإلسماعيلي إبراھيم بن أحمد بكر أبو ثنا بالطابران الفقيه يعقوب بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  7920
 قبل يفطر كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أنس عن ثابت عن سليمان بن جعفر أنبأ الرزاق عبد ثنا حنبل بن أحمد ثنا
  حنبل بن أحمد عن داود أبو ورواه ماء من حثوات حثا تكن لم فإن فتمرات تكن لم فإن رطبات على يصلي أن

 حماد بن هللا عبد ثنا المروزي سھل بن حمدويه بن محمد نصر أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  7921
 هللا صلى النبي أن  أنس عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد ثنا إسحاق بن شعيب ثنا الرملي العزيز عبد بن محمد ثنا اآلملي
  عروبة أبي بن عن غصن بن لقاسما تابعه ماء من شربة على ولو يفطر حتى المغرب يصلي يكن لم سلم و عليه
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  أفطر إذا يقول ما باب

 هللا عبد أبو وأنبأ ح طالب أبي بن يحيى ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7922
 واقد بن الحسين أنبأ شقيق بن سنالح بن علي ثنا قاال ھالل بن إبراھيم ثنا بمرو الخطيب محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ الحافظ

 ذھب قال أفطر إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان قال الحديث فذكر عمر بن رأيت قال المقفع سالم بن مروان ثنا
  سواء حديثھما لفظ تعالى هللا شاء إن األجر وثبت العروق وابتلت الظمأ

 أنه زھرة بن معاذ عن حصين عن ھشيم ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 7923
  أفطرت رزقك وعلى صمت لكم اللھم قال أفطر إذا كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  بلغه

  عنده أفطر لمن الصائم به يدعو ما باب

 أنبأ ھارون بن يزيد ثنا المنادي هللا عبيد بن محمد ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 7924
 ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح عن الدستوائي ھشام
 إذا مسل و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال مالك بن أنس عن كثير أبي بن يحيى ثنا الدستوائي ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم
 لم مرسل وھذا يزيد حديث لفظ المالئكة عليكم وتنزلت األبرار طعامكم وأكل الصائمون عندكم أفطر لھم قال قوم عند أفطر
  أنس عن زبيب بن ويقال زنيب بن عمرو له يقال البصرة أھل من رجل عن سمعه إنما أنس عن يحيى يسمعه

 معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن سماعيلإ أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 7925
 البيت دخلوا ثم قال الحديث فذكر عبادة بن سعد على استأذن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  غيره أو أنس عن ثابت عن

 عندكم وأفطر المالئكة عليكم وصلت راألبرا طعامكم أكل قال فرغ فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأكل زبيبا له فقرب
  الصائمون

  صائما فطر من باب

 عبد عن زائدة عن حسين ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7926
 له كان صائما فطر من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الجھني خالد بن زيد عن عطاء عن سليمان أبي بن الملك
 أن غير من أجره مثل له كان أھله في خلفه أو غازيا جھز ومن شيئا الصائم أجر من ينقص أن غير من عمله من أجر مثل

  شيئا أجره من ينقص

 قال فيليالن جعفر أبو ثنا الفريابي محمد بن جعفر ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 7927
 صائما فطر من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الجھني خالد بن زيد عن عطاء عن هللا عبد بن معقل على قرأت
  شيئا أجره من ينقص ال أجره مثل له كان هللا سبيل في غازيا جھز ومن شيئا أجره من ينقص ال أجره مثل له كان

 عن عطاء عن ليلى أبي بن عن سعيد بن سفيان ثنا كثير بن ثنا الضبي عمر بن انعثم أنبأ أحمد أنبأ علي وأخبرنا - 7928
 أجره مثل فله صائما فطر أو أھله في خلفه أو غازيا جھز من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الجھني خالد بن زيد
 الجماعة فخالف الثوري عن إسماعيل بن مؤمل ورواه الثوري حديث من المحفوظ ھو ھذا شيئا أجره من ينقص أن غير من
  إسناده في

 محمد العباس أبو ثنا قالوا إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7929
 عن لجھنيا خالد بن زيد عن عطاء عن جريج بن عن سفيان ثنا إسماعيل بن مؤمل ثنا الرملي عياش بن حميد ثنا يعقوب بن

  أجره مثل فله غازيا جھز أو صائما فطر من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
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  أخر أيام من فعدة سفر على أو مريضا منكم كان فمن جل و عز هللا قال القصير دون القاصد السفر في الفطر جواز باب

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد لعباسا أبو ثنا قالوا آخرين في المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 7930
 ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الزھري عن مالك أنبأ الشافعي
 هللا رسول أن  عباس نب هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن مالك على قرأ فيما القعنبي
 يأخذون وكانوا معه الناس وأفطر أفطر ثم الكديد بلغ حتى فصام رمضان في الفتح عام مكة إلى خرج سلم و عليه هللا صلى

 مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر من فاألحدث باألحدث
  الزھري عن عيينة بن سفيان حديث من وأخرجاه

 رافع بن ومحمد إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7931
 بن هللا عبد بن هللا عبيد أخبرني يقول الزھري سمعت قال معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا وقاال أنبأ إسحاق قال يحيى بن ومحمد
 على وذلك المسلمين من آالف عشرة ومعه المدينة من رمضان في خرج سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن عتبة
 بين وھو الكديد بلغ حتى ويصومون يصوم مكة إلى المسلمين من معه بمن فسار المدينة مقدمه من ونصف سنين ثمان رأس
 يؤخذ وإنما األمرين آخر الفطر فكان الزھري قال شيئا انرمض بقية يصوموا فلم معه المسلمون وأفطر فأفطر وقديد عسفان
 عشرة لثالث مكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصبح الزھري قال فاآلخر اآلخر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر من
  رافع بن محمد عن مسلم ورواه الرزاق عبد عن غيالن بن محمود عن الصحيح في البخاري رواه رمضان من خلت ليلة

 الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح النفيلي محمد بن هللا عبد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  7932
 عبد بن محمد ثنا النفيلي محمد بن هللا عبد ثنا الحراني الحسن بن هللا عبد شعيب أبو ثنا الثقفي يعقوب بن أحمد سعيد أبو أنبأ

  قلت قال عمرو بن حمزة جده عن أخبره أباه أن يذكر األسلمي عمرو بن حمزة بن محمد بن حمزة سمعت قال المدني دالحمي
 القوة أجد وأنا رمضان شھر يعني الشھر ھذا صادفني ربما وأنه وأكريه عليه أسافر أعالجه ظھر صاحب إني هللا رسول يا

 أفطر أو ألجري أعظم هللا رسول يا أفأصوم دينا فيكون أؤخره أن من علي أھون هللا رسول يا أصوم أن وأجدني شاب وأنا
 جواز على داللة ھذا وفي حمزة يا شئت ذلك أي الروذباري رواية وفي هللا عبد أبي حديث لفظ حمزة يا شئت ذلك أي قال

  المباح السفر في الفطر

 سھل بن موسى عمران أبو أنبأ مطر بن عمرو وأب أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا - 7933
 أن الكلبي منصور عن الخير أبي عن حبيب أبي بن يزيد عن الليث ثنا زغبة بن حماد بن عيسى يعني زغبة بن ثنا الجوني
 همع وأفطر أفطر إنه ثم رمضان في أميال ثالثة وذلك الفسطاط من عقبة قرية قدر إلى بدمشق قرية من خرج  خليفة بن دحية
 هللا رسول ھدى عن رغبوا قوما أن أراه أني أظن كنت ما أمرا رأيت لقد وهللا قال قريته إلى رجع فلما آخرون ذلك فكره أناس
 الناس اجتمع الذي األمر الليث قال إليك اقبضني اللھم ذلك عند قال ثم صاموا للذين ذلك يقول وأصحابه سلم و عليه هللا صلى
 كتاب في روينا قد الشيخ قال ميال عشر اثنا بريد كل في برد أربعة مسيرة في إال يفطروا وال الصالة يقصروا ال أن عليه

 إلى فيه ذھب فكأنه ذلك صح إن الكلبي دحية عن روينا والذي عمر بن هللا وعبد عباس بن هللا عبد عن ھذا على دل ما الصالة
 قبول في أي وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس ھدى عن رغبوا بقوله وأراد السفر في الرخصة في اآلية ظاھر

  أعلم وهللا فيه أفطر الذي السفر تقدير في ال الرخصة

 بن عن نافع عن هللا عبيد عن المعتمر ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 7934
  صريق وال يفطر فال الغابة إلى يخرج كان أنه  عمر

  العدو لقاء يريد كان إذا السفر في الفطر تأكيد باب

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 7935
 إلى خرج سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن محمد بن العزيز عبد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان
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 الصيام عليھم شق قد الناس إن هللا رسول يا له فقيل معه الناس وصام الغميم كراع بلغ حتى فصام رمضان في الفتح عام مكة
 أولئك فقال صاموا ناسا أن فبلغه بعض وصام الناس بعض فأفطر ينظرون والناس فشرب العصر بعد ماء من بقدح فدعا

  العصاة

 عبد ثنا سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا المزكي إبراھيم بن الفضل أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو اوأخبرن - 7936
  قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه فعلت فيما ينظرون وإنما الحديث في وزاد بمعناه  فذكره العزيز

 ثنا يوسف بن هللا عبد ثنا داود بن مقدام ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 7937
 قال سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أنبأ بالطابران الفقيه يعقوب بن محمد الحسن أبو وأخبرنا ح العزيز عبد بن سعيد
 أبي عن ىيحي بن قزعة عن قيس بن عطية عن التنوخي العزيز عبد بن سعيد من سمعه أنه فأنبأني اليمان أبي على قرأناه
 صواما فخرجنا رمضان شھر من خلتا ليلتين في الفتح عام بالرحيل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا قال  الخدري سعيد
 بلغنا إذا حتى والمفطر الصائم منھم شرجين الناس فأصبح بالفطر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمرنا الكديد بلغنا حتى

 فأمرنا العدو بلقاء آذننا الظھران بلغ إذا حتى يوسف بن رواية وفي أجمعين فأفطرنا بالفطر أمرنا فيه العدو نلقى الذي المنزل
  أجمعين فأفطرنا بالفطر

 ھاشم بن هللا عبد ثنا سلمة بن أحمد ثنا المزكي إبراھيم بن محمد الفضل أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  7938
 وھو سعيد أبا أتيت  قال قزعة حدثني قال يزيد بن ربيعة عن صالح بن يعني معاوية ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا العبدي
 هللا رسول مع سافرنا فقال السفر في الصوم عن أسألك ھؤالء سألك عما أسألك ال إني قلت عنه الناس تفرق فلما عليه مكثور
 والفطر عدوكم من دنوتم قد إنكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال منزال فنزلنا صيام ونحن مكة إلى سلم و عليه هللا صلى
 فأفطروا لكم أقوى والفطر عدوكم مصبحوا إنكم فقال آخر منزال نزلنا ثم أفطر من ومنا صام من منا رخصة فكانت لكم أقوى
 الصحيح في مسلم رواه السفر في ذلك بعد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع نصوم رأيتنا لقد قال ثم فأفطرنا عزمة فكانت
  مھدي بن الرحمن عبد عن حاتم بن محمد عن

 سمي عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحيري الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 7939
 و عليه هللا صلى النبي أن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب بعض عن الرحمن عبد بن بكر أبي عن بكر أبي مولى
 عبد بن يعني بكر أبو قال سلم و عليه هللا صلى النبي وصام لعدوكم تقووا وقال بالفطر الفتح عام سفره في الناس أمر سلم

 الحر من أو العطش من الماء رأسه فوق يصب بالعرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لقد حدثني الذي قال الرحمن
 فشرب بقدح دعا بالكديد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان فلما صمت حين صاموا الناس من طائفة إن هللا رسول يا فقيل
  الناس فأفطر

   الصوم يجھده كان إذا السفر في الفطر تأكيد باب

 يحيى بن محمد ثنا الشرقي بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  7940
 قال األشعري عاصم بن كعب عن الدرداء أم عن هللا عبد بن صفوان عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا الذھلي
 مرة الرزاق عبد وسمعت يحيى بن محمد قال السفر في صيام البر من ليس  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
 أصحاب من وكان األشعري عاصم بن كعب عن الدرداء أم عن هللا عبد بن صفوان عن الزھري عن معمر أخبرنا يقول

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال اليمن وفد من سلم و عليه هللا صلى النبي على قدموا قوم الرزاق عبد قال السفينة
  السفر في الصيام البر من ليس يقول

 أنبأ بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ إمالء األصبھاني سفيو بن هللا عبد محمد أبو وحدثنا -  7941
 عاصم بن كعب عن الدرداء أم عن هللا عبد بن صفوان عن الزھري عن عيينة بن سفيان ثنا الزعفراني محمد بن الحسن

  السفر في الصيام البر من ليس  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن األشعري
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 محمد عن شعبة ثنا داود أبو أنبأ حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو ناأخبر - 7942
 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جابر عن الحسن بن عمرو بن محمد عن األنصاري زرارة بن سعد بن يعني الرحمن عبد بن
  السفر في الصوم البر من ليس فقال صائم ھو فقالوا عنه فسأل عليه يظلل رجال فرأى سفر في كان

 محمد ثنا شعبة ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  7943
 النبي نأ  األنصاري هللا عبد بن جابر عن يحدث علي بن الحسن بن عمرو بن محمد سمعت قال األنصاري الرحمن عبد بن

 صلى هللا رسول فقال صائم ھذا فقالوا ھذا ما فقال عليه ظلل قد رجال ورأى زحاما فرأى سفر في كان سلم و عليه هللا صلى
 عن النوفلي عثمان بن أحمد عن مسلم ورواه آدم عن الصحيح في البخاري رواه السفر في الصوم البر من ليس سلم و عليه هللا
  الطيالسي داود أبي

 إسماعيل ثنا بكار بن محمد ثنا يعلى أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 7944
 مالك بن أنس عن العجلي مورق عن عاصم عن معاوية أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو وحدثنا يعلى أبو قال عاصم ثنا زكريا بن
 الركاب فسقوا افطروا الذين فأما بكساء يستظل الذي يومئذ ظال أكثرنا سفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا  قال

 حديث ھذا باألجر المفطرون ذھب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال شيئا يعالجوا فلم صاموا الذين وأما وعالجوا وامتھنوا
 يوم في منزال فنزلنا المفطر ومنا الصائم منا سفر في سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنا حديثه في معاوية أبو وقال إسماعيل

 الركاب وسقوا األبنية فضربوا المفطرون وقام الصوام فسقط قال بيده الشمس يتقي من فمنا الكساء صاحب ظال أكثرنا حار
 بن إسماعيل عن ربيعال أبي عن الصحيح في البخاري رواه باألجر اليوم المفطرون ذھب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال
  شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه زكريا

  السفر في الصوم في الرخصة باب

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 7945
 السفر في أصوم هللا رسول يا  قال األسلمي عمرو بن حمزة نأ عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن مالك أنبأ الشافعي
 عبد عن الصحيح في البخاري رواه فأفطر شئت وإن فصم شئت إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الصيام كثير وكان
  ھشام عن آخر وجه من مسلم وأخرجه مالك عن يوسف هللا

 بن يعني حماد ثنا الربيع أبو ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا الحافظ يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 7946
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سأل األسلمي عمرو بن حمزة أن عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن زيد
 عن الصحيح في مسلم رواه شئت إن وأفطر شئت إن صم قال السفر في أفأصوم الصوم أسرد رجل إني هللا رسول يا  فقال
  الربيع أبي

 أبو ثنا قالوا العطار أحمد بن محمد صادق وأبو الفامي أحمد بن علي بن أحمد نصر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7947
 عن ألسودا أبي عن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا المرادي سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس
 في الصيام على قوة بي أجد إني سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول قال  أنه األسلمي عمرو بن حمزة عن مراوح أبي عن عروة
 أحب ومن فحسن بھا أخذ فمن وتعالى تبارك هللا من رخصة ھي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال جناح علي فھل السفر
  عليه جناح فال يصوم أن

 قرئ قال نصر بن بحر ثنا العباس أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 7948
  وھب بن عن الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه بنحوه  فذكره الحارث بن عمرو أخبرك وھب بن على

 عن مجاھد عن منصور عن جرير ثنا خيثمة أبو ثنا يعلى أبو أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 7949
 ماء من بإناء دعا ثم عسفان بلغ حتى فصام رمضان في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سافر  قال عباس بن عن طاوس
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 وأفطر السفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صام يقول عباس بن فكان قال مكة قدم حتى فأفطر الناس ليراه نھارا فشرب
 عن كالھما إبراھيم بن إسحاق عن مسلم ورواه المديني بن علي عن الصحيح في البخاري رواه أفطر شاء ومن صام شاء فمن
  جرير

 عبد ثنا داود بن مقدام ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 7950
 ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح أنس بن مالك ثنا يوسف بن هللا

 رمضان في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع سافرنا  قال مالك بن أنس عن الطويل حميد عن مالك على قرأ فيما القعنبي
 المفطر ومنا الصائم فمنا الحسين أبي رواية وفي هللا عبد أبي حديث لفظ ئمالصا على المفطر وال المفطر على الصائم يعب فلم
  القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه الصائم على المفطر وال المفطر على الصائم يعب فلم

 عبد بن حسنوال الحرشي النضر بن عمرو بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 7951
 مع سافرنا  فقال السفر في رمضان صوم عن أنس سئل قال الطويل حميد عن خيثمة أبو أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قاال الصمد
 عن الصحيح في مسلم رواه صائم على مفطر وال مفطر على صائم يعب فلم رمضان في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  يحيى بن يحيى

 األحمر خالد أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  7952
 كانوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أن  أخبرني أنسا إن فقلت أعد لي فقالوا فصمت خرجت قال حميد عن

 في مسلم رواه مثله عائشة عن فأخبرني مليكة أبي بن فلقيت الصائم على المفطر وال المفطر على الصائم يعيب فال يسافرون
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح

 الرحمن عبد ثنا الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا - 7953
 النبي عن عنھما هللا رضي هللا عبد بن وجابر الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن عاصم عن معاوية بن مروان ثنا بشر بن

 على المفطر وال المفطر على الصائم يعيب ال المفطر ويفطر الصائم يصوم سفر في معه كانوا أنھم  سلم و عليه هللا صلى
  معاوية بن مروان عن وغيره األشعثي عمرو بن سعيد عن الصحيح في مسلم رواه الصائم

 أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاال السلمي الرحمن عبد وأبو السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو أخبرنا -  7954
 صلى هللا رسول وافق  قال مالك بن أنس حدثني النميري زياد حدثني األوزاعي سمعت أبي أخبرني مزيد بن الوليد بن العباس

  أفطرهف سفر في رمضان ووافقه فصامه سفر في رمضان سلم و عليه هللا

 إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7955
 في رمضان صام من  فقال الملك عبد بن مسلمة فخطب بالشام غزوة في كنت قال الفيض أبي عن شعبة ثنا روح ثنا الصغاني
 لم عشرا عد حتى صمت ثم صمت لو قال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجل قرصافة أبا فسألت فليقضه السفر
 انقطاع إسناده وفي موقوف وھو الحضر في كالمفطر السفر في الصائم قال أنه عوف بن الرحمن عبد عن وروي أقضه
  ضعيف وإسناده مرفوعا وروي

  الرخصة قبول عن رغبة به يكن ولم الصيام على قوي إذا السفر في الصوم اختار من باب

 خزيمة بن والسري الفراء الوھاب عبد بن محمد ثنا إمالء يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  7956
 قال قالت الدرداء أم عن الدمشقي حيان بن عثمان عن سعد بن ھشام ثنا مسلمة بن هللا عبد حدثنا السري وقال أنبأ محمد قال
 يده ليضع الرجل أن حتى الحر شديد حار يوم في أسفاره بعض في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع رأيتنا لقد  اءالدرد أبو
 الصحيح في مسلم رواه رواحة بن هللا وعبد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إال صائم أحد منا وما الحر شدة من رأسه على
  الدرداء أم عن هللا عبيد بن إسماعيل ديثح من البخاري وأخرجه مسلمة بن هللا عبد عن
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 نصر بن أحمد بن جعفر ثنا المعاوي الحسن بن أحمد بن محمد الحسين أبو حدثني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 7957
 مع نغزو كنا  قال الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن الجريري عن إبراھيم بن إسماعيل ثنا زرارة بن عمرو ثنا الحافظ
 ثم الصائم على المفطر وال المفطر على الصائم يجد فال المفطر ومنا الصائم فمنا رمضان في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عن الصحيح في مسلم رواه حسن ذلك فإن فأفطر ضعفا وجد من أن ويرون حسن ذلك فإن فصام قوة وجد من أن يرون
  إسماعيل عن الناقد محمد بن عمرو

 بن ومسلم الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا قالبة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو اأخبرن -  7958
 هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن المحبق بن سلمة بن سنان عن أبيه عن العوذي حبيب بن الصمد عبد ثنا قاال إبراھيم
 منكر حبيب بن الصمد عبد البخاري قال رمضان أدركه حيث فليصم شبع ىإل يأوي حمولة على سفر في كان من  سلم و عليه

  شيئا الحديث ھذا البخاري يعد ولم ذاھب الحديث

 ثنا الحضرمي جعفر أبو أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ الخسروجردي علي بن هللا عبد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  7959
 أفضل فھو صمت وإن هللا فرخصة أفطرت إن  قال أنس عن عاصم عن لحصا بن الحسن ثنا يونس بن هللا عبد بن أحمد
  بشيء وليس مرفوعا بإسناده صالح بن حسن عن ذلك وروي

 سيرين بن محمد عن عاصم عن شعبة ثنا روح ثنا الكديمي ثنا بالويه بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 7960
  إليه أحب الفطر يرى عمر بن وكان معناه مسعود بن عن وروي إلي أحب السفر في الصوم  قال العاص أبي بن عثمان عن

 عمر بن هللا عبيد عن نمير بن ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرناه - 7961
  أصوم أن من إلي أحب السفر في رمضان في أفطر ألن  قال أنه عمر بن عن نافع عن

   يفطر ثم سفره في صائما ويصبح بعضا ويفطر الشھر بعض يصوم المسافر باب

 ثنا سفيان ثنا هللا عبد بن علي ثنا القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا - 7962
 إذا حتى فصام رمضان شھر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج  قال عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري

  هللا عبد بن علي عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى فعله من باآلخر يؤخذ وإنما أفطر الكديد بلغ

 يونس أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 7963
 في مسلم رواه المحكم الناسخ ويرونه أمره من فاألحدث األحدث يتبعون وكانوا شھاب بن قال بنحوه فذكره  شھاب بن نع

  وھب بن عن حرملة عن الصحيح

 محمد بن العزيز عبد ثنا حمزة بن إبراھيم ثنا القاضي إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 7964
 حتى وصام رمضان في الفتح عام مكة إلى خرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن
 العصر بعد ماء من بقدح فدعا تفعل ما ينتظرون وإنما الصيام عليھم شق قد الناس إن فقيل معه وصمنا يعني الغميم كراع بلغ

 مسلم رواه مرتين العصاة أولئك العصاة أولئك فقال صاموا ناسا أن فبلغه بعض وصام الناس فأفطر ينظرون والناس فشرب
  جعفر عن األسود بن وحميد الثقفي الوھاب وعبد ووھيب الھاد بن رواه وكذلك العزيز عبد عن قتيبة عن الصحيح في

 ببغداد الدوري محمد بن العباس ثنا الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 7965
 أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن األوزاعي عن سفيان ثنا الحفري داود أبو ثنا قاال األزھر بن أحمد األزھر وأبو

 ارحلوا فقال صائمان إنا فقاال كال وعمر بكر ألبي فقال الظھران بمر وھو بطعام أتى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  ھريرة
  سفيان عن الحفري داود أبو به تفرد فكال ادنوا لصاحبيكم اعملوا ملصاحبيك
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 شعبة ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا الحارث بن إبراھيم ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  7966
 ھذه وقرأ قال بقي ما فليصم شيئا رمضان من صام وقد الرجل سافر إذا  عبيدة قال قال البختري أبي عن مرة بن عمرو عن
  أفطر شاء ومن صام شاء من منا أفقه وكان عباس بن قال البختري أبو وقال قال}  فليصمه الشھر منكم شھد فمن{  اآلية

  الفجر طلوع بعد خرج وإن يفطر قال من باب

 أبو قال يزيد بن هللا عبد حدثني عمر بن هللا عبيد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  7967
 بن يزيد حدثني قال والليث جعفر زاد أيوب أبي بن يعني سعيد عن المعني يحيى بن هللا عبد ثنا مسافر بن جعفر وثنا ح داود
 رسول صاحب الغفاري بصرة أبي مع كنت  قال جبر بن جعفر قال عبيد عن أخبره الحضرمي ذھل بن كليب أن حبيب أبي
 حتى البيوت يجاوز فلم حديثه في جعفر قال غداءه قرب ثم فدفع رمضان في الفسطاط من سفينة في سلم و عليه هللا صلى هللا
 جعفر قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنة عن أترغب بصرة أبو قال البيوت ترى ألست قلت قال اقترب قال بالسفرة دعا
  فأكل حديثه في

 عن شعبة أنبأ عمر بن عثمان ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا بدع أبو أخبرنا - 7968
 بلى قلت قال صائما وتدخل صائما تخرج أنك أخبر ألم أو أنبأ ألم  موسى أبو لي قال قال مالك بن أنس عن عامر بن عمرو
  مفطرا فادخل دخلت وإذا مفطرا فاخرج خرجت فإذا قال

 ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 7969
 في مالك بن أنس أتيت  قال كعب بن محمد عن المنكدر بن محمد أخبرني أسلم بن زيد حدثني جعفر بن محمد ثنا مريم أبي بن

 له فقلت ركب ثم منه فأكل بطعام فدعا الشمس غروب تقارب وقد السفر ثياب ولبس دابته رحلت وقد السفر يريد وھو رمضان
  نعم قال سنة

 أبي عن سفيان ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 7970
  يومه من فيفطر صائم وھو يسافر كان أنه  شرحبيل بن عمرو عن إسحاق

  بما استدالال رؤيته على عمل وحده الھالل رأى من ابب

 وبن شيبة أبي بن بكر أبو ثنا ھارون بن موسى ثنا بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 7971
 هللا صلى هللا رسول رذك  قال ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن عمر بن هللا عبيد ثنا بشر بن محمد ثنا قاال نمير
 عن الصحيح في مسلم رواه ثالثين فعدوا عليكم أغمي فإن فأفطروا رأيتموه وإذا فصوموا رأيتموه إذا فقال الھالل سلم و عليه
  مضى وقد ھريرة أبي عن زياد بن محمد حديث من وأخرجاه شيبة أبي بن بكر أبي

 بن يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في إمالء سليمان نب محمد بن سھل الطيب أبو اإلمام الشيخ وحدثنا - 7972
 قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن سعد بن إبراھيم ثنا المؤدب محمد بن يونس ثنا المنادي هللا عبيد بن محمد ثنا األصم يوسف
  ثينثال فصوموا عليكم غم فإن لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 أخبرني جعفر بن محمد أنبأ مريم أبي بن ثنا شريك بن عبيد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  7973
 الھالل لرؤية نصوم أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا  يقول عباس بن سمع أنه كريب أخبرني حرملة أبي بن محمد
  ثالثين كملن أن علينا غم فإن لرؤيته ونفطر

  عدلين شاھدين إال الفطر ھالل رؤية على يقبل لم من باب

 بن سعيد ثنا البزاز يحيى أبو الرحيم عبد بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 7974
  قال ثم خطب مكة أمير أن قيس جديلة ليالجد الحارث بن حسين ثنا األشجعي مالك أبي عن العوام بن يعني عباد ثنا سليمان
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 بن حسين فسألت بشھادتھما نسكنا عدل شاھدا وشھد نره لم فإن للرؤية ننسك أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلينا عھد
 مفيك إن األمير قال ثم حاطب بن محمد أخو حاطب بن الحارث ھو فقال ذلك بعد لقيني ثم أدري ال قال مكة أمير من الحارث

 لشيخ فقلت الحسين قال رجل إلى بيده وأومى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من ھذا وشھد مني ورسوله با أعلم ھو من
 صلى هللا رسول أمرنا بذلك فقال منه با أعلم كان وصدق عمر بن هللا عبد ھذا قال األمير إليه أومى الذي ھذا من جنبي إلى
  سلم و عليه هللا

 الحربي إبراھيم سألت  النيسابوري بكر أبو لنا قال قال الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو ناأخبر - 7975
 وھب بن حبيب بن معمر بن الحارث بن حاطب بن الحارث ھو إبراھيم قال ثم سليمان بن سعيد به حدثنا فقال الحديث ھذا عن
  صحيح متصل إسناد ھذا عمر بن علي قال الحبشة مھاجرة من كان جمح بن حذافة بن

 قرئ قال نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 7976
 صلى النبي أصحاب بعض عن حراش بن ربعي عن المعتمر بن منصور عن الثوري سفيان أخبرك وھب بن هللا عبد على
  لثالثين صياما الناس أصبح  الق سلم و عليه هللا

 سليمان بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 7977
 لتمام الناس أصبح  قال أصحابه بعض عن حراش بن ربعي عن منصور عن سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا األصبھاني

 رواه وكذلك يفطروا أن الناس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر عشية باألمس أھاله أنھما فشھدا أعرابيان فقدم يوما ثالثين
  منصور عن عوانة أبو

 عن عوانة أبو ثنا مسدد ثنا عمر بن عثمان ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 7978
 رمضان في يوم آخر في الناس اختلف قال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجل عن حراش بن ربعي عن منصور

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر عشية باألمس الھالل ألھال با  سلم و عليه هللا صلى النبي عند فشھدا أعرابيان فقدم
  يفطروا أن الناس

 إسماعيل بن إسحاق ثنا العزيز عبد بن علي ثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  7979
 فجاء ثالثين لتمام صياما الناس أصبح قال مسعود أبي عن حراش بن ربعي عن منصور عن عيينة بن سفيان ثنا الطالقاني
 بشار بن إبراھيم رواه وكذلك فأفطروا الناس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر باألمس الھالل رأيا  أنھما فشھدا رجالن
  عيينة بن سفيان عن

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد أحمد أبو ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 7980
 عمر كتاب فجاءنا قال أفطر من ومنا صام من فمنا بخانقين ونحن رمضان ھالل أھللنا قال  وائل أبي عن األعمش أنبأ عون
 آخر ھالل به يريد الشيخ قال باألمس رأياه أنھما مسلمان شاھدان يشھد حتى تفطروا فال نھارا الھالل رأيتم إذا عنه هللا رضي
  رمضان

 أأنب أيوب بن محمد ثنا القھستاني محمد بن هللا عبد بن محمد الحسين أبو أنبأ العزيز عبد بن عمر نصر أبو وأخبرنا - 7981
 األھلة أن بخانقين ونحن عنه هللا رضي عمر إلينا كتب  قال وائل أبي عن األعمش سليمان عن شعبة ثنا عمر بن حفص
 أثر ھذا باألمس رأياه أنھما عدل ذوا شاھدان يشھد حتى تفطروا فال النھار أول الھالل رأيتم فإذا بعض من أعظم بعضھا
  عنه هللا رضي عمر عن صحيح

 أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن بكر وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو ناأخبر وقد - 7982
 األعلى عبد عن عمر بن ورقاء أنبأ ھارون بن يزيد ثنا المنادي داود أبي بن هللا عبيد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس
 إلى فنظر بالبقيع عنھما هللا رضي الخطاب بن وعمر عازب بن البراء مع كنت  قال ليلى أبي بن الرحمن عبد عن الثعلبي
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 إنما أكبر هللا عمر قال نعم قال أھللت قال المغرب من قال جئت أين من فقال عنه هللا رضي عمر فتلقاه راكب فأقبل الھالل
 هللا رسول رأيت ھكذا قال ثم المغرب صلى ثم خفيه على ومسح فتوضأ عنه هللا رضي عمر قام ثم الرجل المسلمين يكفي
  صنع سلم و عليه هللا صلى

 عبد عن الثعلبي األعلى عبد عن يونس بن إسرائيل أنبأ يزيد ثنا محمد ثنا العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 7983
 أفطروا الناس أيھا عمر فقال شوال ھالل الھالل رأيت فقال رجل فأتاه عنه هللا رضي عمر مع كنت  قال ليلى أبي بن الرحمن

  الخفين على المسح في الحديث ذكر ثم

 عبد ثنا يحيى بن محمد ثنا النيسابوري بكر أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  7984
 في واحد رجل شھادة أجاز نهع هللا رضي عمر أن  ليلى أبي بن الرحمن عبد عن األعلى عبد عن سفيان ثنا مھدي بن الرحمن
 محمد قال قال النيسابوري بكر أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو أخبرنا أضحى أو فطر في الھالل رؤية
 أبي بن سمع معين بن ليحيى قلت علي بن محمد قال أدري ال قال عمر من ليلى أبي بن سمع نعيم ألبي قلت الوراق علي بن
 عمر عن إسنادا أصح وائل أبي وحديث منه أثبت غيره الثعلبي عامر بن ھو األعلى عبد علي قال ذلك يثبت فلم عمر من ليلى
 محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وائل أبي عن ومنصور األعمش رواه منه

 عمر مع كنا يروي الذي الحديث له فقلت يره لم فقال عمر عن ليلى يأب بن الرحمن عبد عن معين بن يحيى سئل قال الدوري
  بشيء ليس فقال الھالل نترايا

   الزوال بعد الفطر ھالل رؤية على تثبت الشھادة باب

 الربيع أبو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  7985
 أھل أصبح  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من له عمومة عن أنس بن عمير أبي عن بشر أبي عن عوانة أبو ثنا

 هللا رسول عند فشھدوا النھار آخر من ركب فقدم سلم و عليه هللا صلى النبي عھد على رمضان من يوم آخر في صياما المدينة
 مصالھم إلى ويغدوا يفطروا أن الناس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر باألمس الھالل رأوا أنھم سلم و عليه هللا صلى
 له عمومة عن رواه عمير وأبو حسن إسناد وھو وحشية أبي بن جعفر بشر أبي عن بشير بن وھشيم شعبة بمعناه رواه وكذلك
  يسموا لم أو سموا سواءف ثقات كلھم سلم و عليه هللا صلى النبي وأصحاب سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من

 سعيد ثنا إبراھيم بن يعقوب ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 7986
 رؤية على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند شھدوا األنصار من له عمومة أن  أنس عن قتادة عن شعبة عن عامر بن

  بشر أبي عن شعبة رواه إنما فيه وغلظ شعبة عن عامر بن سعيد به تفرد الغد من لعيدھم يخرجوا أن فأمرھم الھالل

 بن محمد ثنا الطوسي منصور بن أحمد بن هللا عبد ثنا بھا الطبراني إسماعيل بن أحمد بن محمد نصر أبو أخبرنا - 7987
 سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من عمومته عن أنس بن عمير أبي عن بشر أبي عن شعبة ثنا روح ثنا الصائغ إسماعيل

 من يخرجوا وأن يفطروا أن فأمرھم الھالل يعني باألمس رأوه أنھم فشھدوا سلم و عليه هللا صلى هللا نبي إلى ركب جاء  قال
  النھار آخر من أراه شعبة قال الغد

 منصور عن عوانة أبو ثنا المقرئ ھشام بن خلف ثنا داود بوأ ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 7988
 فقدم رمضان من يوم آخر في الناس اختلف  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجل عن حراش بن ربعي عن

 أن الناس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر عشية أمس الھالل ألھال با سلم و عليه هللا صلى النبي عند فشھدا أعرابيان
  مصالھم إلى يغدوا وأن يفطروا
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   صيامھم فيكمل وعشرين تسعا يخرج الشھر باب

 األسود ثنا شعبة ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 7989
 ال أمية أمة إنا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول عمر بن هللا عبد سمعت يقول عمرو بن سعيد سمعت قال قيس بن

 يقول وعشرين تسعا يعني إبھامه وضم وھكذا وھكذا وھكذا قال ثم ثالثين يعني وھكذا وھكذا ھكذا الشھر نحسب وال نكتب
  شعبة عن غندر ثحدي من مسلم وأخرجه إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري رواه وعشرين تسعا ومرة ثالثين مرة

 بن عمرو أبو ثنا ببغداد كتابه أصل من عليه قرأت فيما الرزاز داود بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  7990
 أم يا لھا قيل قال عائشة عن سعيد ثنا سعيد بن إسحاق ثنا إسماعيل بن مالك غسان أبو ثنا الثغري سھل بن حامد ثنا السماك
 مما أكثر وعشرين تسعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صمت ما  فقالت وعشرين تسعا رمضان رشھ أيكون المؤمنين
  ھذا مثل مسعود بن هللا عبد عن وروينا ثالثين صمت

 بن محمد ثنا الحربي الحسن بن إسحاق ثنا الھروي هللا عبد محمد بن حامد علي أبو ثنا إمالء الزاھد سعد أبو حدثناه - 7991
 رسول مع صمت ما  يقول مسعود بن هللا عبد سمعت يقول الحارث بن عمرو سمع أنه أبي حدثني دينار بن عيسى ناث سابق
  ثالثين معه صمت مما أكثر وعشرين تسعا سلم و عليه هللا صلى هللا

 المعتمر ثنا مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 7992
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد عن يحدثان الحذاء وخالد سويد بن إسحاق سمعت قال
 شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه الحجة وذو رمضان ينقصان ال عيد شھرا  سلم
  األحكام من بھما يتعلق فيما كامالن فھما وعشرين تسعا خرجا وإن أنھما أعلم وهللا بالحديث والمراد سليمان بن معتمر عن

  عمر بن حديث في مضى بما استدالال واحدا يوما فيقضون وعشرين ثماني الصائمين حساب في يخرج الشھر باب

 ثنا فارس بن سليمان بن محمد أنبأ األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم أنبأ الفارسي إبراھيم بن محمد بكر أبو وأخبرنا - 7993
 رضي علي عھد على صمنا  قال الوليد سمع الكوفي األصم هللا عبد بن يعني حميد ثنا نعيم أبو ثنا البخاري إسماعيل بن محمد
  يوم بقضاء فأمرنا يوما وعشرين ثمانية عنه هللا

   آخر في يرى وال بلد في يرى الھالل باب

 نصر بن محمد ثنا الحافظ الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو ناحدث - 7994
 بنت الفضل أم أن  كريب عن حرملة أبي بن محمد عن جعفر بن إسماعيل أنبأ يحيى بن يحيى ثنا المروزي هللا عبد أبو

 ثم الجمعة ليلة الھالل فرأيت بالشام وأنا رمضان فاستھل حاجتي قضيتف الشام فقدمت قال بالشام معاوية إلى بعثته الحارث
 رأيته أنت قال الجمعة ليلة رأيناه قلت الھالل رأيتم متى قال الھالل عن عباس بن هللا عبد فسألني الشھر آخر في المدينة قدمت
 أو فقلت نراه أو ثالثين نكمل حتى نصوم زالن فال السبت ليلة رأيناه لكنا فقال معاوية صام أو وصاموا الناس ورءاه نعم قلت
 ويحتمل يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا ھكذا ال قال معاوية برؤية نكتفي ال
 عنده يثبت ولم العدة تكمل أو لرؤيته أمده سلم و عليه هللا صلى النبي أن أخرى قصة في عنه روي ما أراد عباس بن يكون أن

  يقبله فلم الخبر بھذا كريب النفراد رؤيته على العدة تكمل حتى رجلين بشھادة آخر ببلد رؤيته

  الھالل رؤية في يخطئون القوم باب

 ثنا عرفة بن الحسن ثنا البزاز إبراھيم بن يعقوب ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  7995
 بن القاسم عبيد أبو ثنا علي وأخبرنا قال ح عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المنكدر بن محمد عن أيوب عن ليةع بن إسماعيل
 وعشرون تسع الشھر إنما قال  ھريرة أبي عن المنكدر بن محمد عن أيوب أنبأ الوھاب عبد ثنا الوليد بن محمد ثنا إسماعيل
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 تضحون يوم وأضحاكم تفطرون يوم فطركم ثالثين العدة فأكملوا عليكم غم فإن تروه حتى تفطروا وال تروه حتى تصوموا فال
 عبد وتابعه مرفوعا أيوب عن زيد بن حماد حديث من روينا وقد منحر مكة فجاج وكل منحر منى وكل موقف عرفة وكل

  مرفوعا المنكدر بن عن القاسم بن وروح الوارث

 الوارث عبد ثنا قزعة بن الحسن ثنا جابر بن الفضل بن محمد ثنا يدعب بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرناه -  7996
 روح أنبأ سواء بن ثنا جميل بن أزھر ثنا صاعد بن ثنا عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو وأخبرنا ح المنكدر بن محمد عن
 ولم آخره إلى مثله ذكرا ثم يتهلرؤ صوموا  سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن المنكدر بن محمد عن القاسم بن

  مرفوعا ھريرة أبي عن المقبري عن وروي وعشرون تسع الشھر يذكرا

 ومحمد الجبار عبد ثنا صاعد بن محمد بن يحيى ثنا األصبھاني الشيخ أبو أنبأ الفقيه محمد بن أحمد بكر أبو أخبرناه - 7997
 ھريرة أبي عن المقبري عن األخنسي عثمان عن المخرمي جعفر بن هللا عبد ثنا ھاشم بني مولى سعيد أبو ثنا قاال منصور بن
  تضحون يوم وأضحاكم تصومون يوم صومكم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 أبي بن الحسين بن محمد ثنا ببغداد النحوي درستويه بن جعفر بن هللا عبد محمد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 7998
 عن األقمر بن علي حدثني قال دينار بن عمرو يحدث حنيفة أبا سمعت قال زيد بن حماد ثنا النعمان أبو عارم ثنا الحنين
 اليوم أصوم أن يمنعني لم إني فقلت قال حلواه وأكثروا سويقا مسروقا اسقوا فقالت عرفة يوم عائشة على دخلت  قال مسروق

  الناس يفطر يوم والفطر الناس ينحر يوم النحر عائشة فقالت النحر يوم يكون أن خفت أني إال

  آخر رمضان وبين بينه ما القضاء يؤخر رمضان شھر من المفطر باب

 زھير ثنا يونس بن أحمد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 7999
 أقضيه أن أستطيع فما رمضان من الصوم علي يكون كان  قالت عنھا هللا رضي شةعائ عن سلمة أبي عن سعيد بن يحيى ثنا
 بن أحمد عن الصحيح في جميعا ومسلم البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من الشغل يحيى قال شعبان في إال

  يونس

  آخر رمضان جاء حتى ففرط يصوم أن يمكنه المفطر باب

 عن شعبة ثنا ھارون بن يزيد ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8000
 كل ذاك عن ويطعم ھذا يصوم قال آخر رمضان وعليه رمضان أدركه رجل في  عباس بن عن مھران بن ميمون عن الحكم
  ويقضيه مسكينا يوم

 قال طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو يأب بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8001
 قتادة عن فأخبرنا بينھما فيما وفرط رمضانان عليه تتابع رجل عن عروبة أبي بن ھو سعيد سئل  عطاء بن الوھاب عبد قال
 قال مسكينا يوم لكل ويطعم اآلخر ويقضي حضر الذي يصوم قال أنه ھريرة أبي عن مجاھد عن الخليل أبي صالح عن

 ھريرة أبي عن عطاء عن جريج بن ورواه بمثله ھريرة أبي عن عطاء عن سعد بن قيس عن سعيد أنبا الوھاب عبد وأخبرنا
  مسكين لكل حنطة من مدا وقال

 ثنا اربالشو أبي بن محمد بن علي ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 8002
 يبرأ ثم رمضان يصوم وال يمرض المريض في  قال ھريرة أبا سمع أنه عطاء زعم قال رقبة عن عوانة أبو ثنا بكار بن سھل
 الحديث ھذا وروى مسكينا ليلة لكل ويطعم اآلخر ويصوم حضره الذي يصوم قال آخر رمضان يدركه حتى يصوم وال

 إبراھيم بشيء وليس مرفوعا ھريرة أبي عن مجاھد عن الحكم عن جيهو بن موسى بن عمر عن الجالب نافع بن إبراھيم
 وعن عليه قضاء وال يطعم آخر رمضان أدركه حتى يصح لم الذي في ھريرة وأبي عمر بن عن وروينا متروكان وعمر
 }  أخر أيام من فعدة{  تعالى لقوله نقول وبه عليه كفارة وال يقضي والنخعي وطاوس الحسن
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 هللا صلى هللا رسول وقال عباس بن هللا عبد عن ذلك روي شيء عليه يكون فال مات حتى يصح لم ثم ريفط المريض باب
  استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا سلم و عليه

 أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرناه -  8003
 ھلك فإنما تركتكم ما ذروني  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن منبه بن ھمام عن رمعم
 استطعتم ما منه فأتوا باألمر أمرتكم وإذا فاجتنبوه شيء عن نھيتكم فإذا أنبيائھم على واختالفھم سؤالھم بكثرة قبلكم من الذين
  الرزاق عبد عن رافع بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه

   طعام من مد مسكينا يوم كل مكان عنه أطعم مات حتى اإلمكان بعد القضاء في فرط إذا قال من باب

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8004
 يقول نذر أو رمضان من صوم وعليه يموت الرجل عن سئل إذا كان  عمر بن أن ونافع القاسم عن سعيد بن يحيى أنبأ عون
  مسكينا يوم لكل للصوم ماله من عنه تصدقوا ولكن أحد عن أحد يصوم ال

 بن محمد بن الفضل بن علي الحسن أبو أنبأ األنصاري قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو وأخبرنا -  8005
 كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن أسماء بن جويرية حدثني أسماء بن محمد بن هللا عبد ثنا البغوي ھاشم بن راھيمإب ثنا عقيل
 مسكينا األيام تلك من أفطره يوم كل مكان عنه فليطعم يقضي أن قبل مات ثم مريض وھو أياما رمضان في أفطر من  يقول
 من مدا مسكينا يوم كل مضى عما فليطعم أدرك الذي صوم فأطاق صومهي أن قبل قابل عام رمضان أدركه فإن حنطة من مدا

 نافع عن ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد رواه وقد عمر بن على موقوف الصحيح ھو ھذا استقبل الذي وليصم حنطة
  فيه فأخطأ

 بن إسماعيل بن محمد ثنا العباس بن محمد ثنا األصبھاني حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  8006
 عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع عن ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد عن شريك أنبأ ھارون بن يزيد ثنا البختري

 أحدھما وجھين من خطأ ھذا بر من صاع نصف يوم لكل عنه يطعم قال يقضه ولم رمضان وعليه يموت الذي في  سلم و
 من مدا عمر بن قال وإنما صاع نصف قوله واآلخر عمر بن قول من ھو وإنما سلم و عليه هللا صلى النبي ىإل الحديث رفعه
  الصاع ذكر فيه ليس ليلى أبي بن عن آخر وجه من وروي حنطة

 رقسانيالق كامل بن الرحمن عبد بن محمد ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  8007
 عليه هللا صلى النبي سئل  قال عمر بن عن نافع عن محمد عن سوار بن أشعث عن القاسم بن عبثر ثنا البجلي عاصم أبو ثنا
  مسكين يوم كل عنه يطعم قال شھر صوم وعليه مات رجل عن سلم و

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  8008
 رجل عن عباس بن سئل  قال ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن كثير أبي بن يحيى عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور
 الصيامين في عنه ثوبان بن رواه كذا مسكينا ستين يطعم قال آخر شھر صيام نذر وعليه رمضان شھر صيام وعليه مات
  جميعا

 أنبأ إسحاق بن محمد ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو برناأخ وقد - 8009
 توفيت امرأة في  عباس بن عن مھران بن ميمون عن الحكم بن علي عن القاسم بن روح عن سعيد أنبأ عطاء بن الوھاب عبد
 سعيد رواه وكذلك لنذره وليه عنه يصوم أو مسكينا يوم كل مكان عنه يطعم عباس بن فقال شھر ونذر رمضان وعليه رجل أو
  عباس بن عن جبير بن

  



21 

 

   وليه عنه يصوم قال من باب

 وھب بن ثنا األيلي سعيد بن ھارون ثنا داود أبي بن بكر أبو ثنا الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8010
 بن ثنا المصري عيسى بن أحمد ثنا يعلى أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو وأخبرنا ح

 هللا رسول أن عائشة عن عروة عن الزبير بن جعفر بن محمد عن جعفر أبي بن هللا عبيد عن الحارث بن عمرو أخبرني وھب
 عن أعين بن موسى حديث من الصحيح في خاريالب أخرجه وليه عنه صام صيام وعليه مات من  قال سلم و عليه هللا صلى
 أيوب بن يحيى ورواه البخاري قال عيسى بن وأحمد سعيد بن ھارون عن مسلم ورواه عمرو عن وھب بن تابعه قال ثم عمرو
  جعفر أبي بن عن

 قالوا السلمي رحمنال عبد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 8011
 هللا عبيد عن أيوب بن يحيى أنبأ طارق بن الربيع بن عمرو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا هللا رضي عائشة عن الزبير بن عروة عن جعفر بن محمد عن جعفر أبي بن
  وليه عنه صام صيام وعليه مات من

 يونس بن عيسى أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8012
 ماتت أمي إن  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي أتت امرأة أن عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن األعمش ثنا

 في مسلم رواه بالقضاء أحق هللا دين فقال نعم فقالت عنھا تقضينه أكنت دين عليھا كان لو أرأيت فقال شھر صوم وعليھا
 عن معاوية وأبو نمير بن هللا وعبد الحميد عبد بن وجرير القطان سعيد بن يحيى رواه وبمعناه إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح
  األعمش عن قدامة بن زائدة ورواه األعمش

 بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال الفامي شبيب بن أحمد بن علي بن أحمد نصر وأبو الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا كما -  8013
 بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن األعمش عن زائدة ثنا عمرو بن معاوية أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب
 لو قال عنھا أفأقضيه شھر صوم وعليھا ماتت أمي إن هللا رسول يا  فقال لمس و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء قال عباس
 كان حين جلوس ونحن وسلمة الحكم قال سليمان قال يقضى أن أحق هللا فدين قال نعم قال قاضيه أكنت دين أمك على كان
 معاوية عن الرحيم عبد بن حمدم عن الصحيح في البخاري رواه ھذا عباس بن عن يذكر مجاھدا سمعنا فقاال بھذا يحدث مسلم
  األعمش عن األحمر خالد أبو ورواه زائدة عن الجعفي حسين حديث من مسلم وأخرجه عمرو بن

 بن هللا عبد ثنا أحمد بن دعلج محمد أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا كما - 8014
 ومجاھد جبير بن سعيد عن كھيل بن وسلمة البطين ومسلم الحكم عن األعمش عن خالد أبو ثنا سعيد بن هللا عبد ثنا الجارود
 صيام وعليھا ماتت أختي إن هللا رسول يا  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي إلى امرأة جاءت قال عباس بن عن وعطاء
 عبد عن الصحيح في مسلم رواه أحق هللا فحق قال نعم قالت تقضينه أكنت دين أختك على كان لو أرأيت قال متتابعين شھرين

  األعمش عن شعبة ورواه فذكره خالد أبي عن ويذكر البخاري وقال األشج سعيد بن هللا

 عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا كما - 8015
 فذكرت سلم و عليه هللا صلى النبي أتت امرأة أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن يحدث لبطينا مسلم سمعت قال األعمش

 عن صومي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال تصم ولم فماتت البحر ركبت وأنھا شھرا تصوم أن نذرت أختھا أن له
 إن قال أنه إال جبير بن سعيد عن عتيبة بن الحكم عن أنيسة أبي بن زيد رواه وكذلك عنھا الصوم في نص اللفظ فھذا أختك
  ماتت أمي

 أبو وأخبرنا ح الجوھري شاذان بن محمد ثنا الحافظ قانع بن الباقي عبد الحسين أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8016
 أبي بن زيد وعن عمرو بن هللا عبيد ثنا عدي بن زكريا ثنا شاذان بن محمد أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا
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 ماتت أمي إن  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي إلى امرأة جاءت قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن الحكم عن أنيسة
  الصحيح في مسلم رواه عنھا فصومي قال نعم قالت أمك على كان لو دينا عنھا قاضية أكنت فقال نذر صوم وعليھا

 لو أرأيت قال عنھا أفأصوم متنه في وزاد عدي بن زكريا عن خلف أبي وبن حميد بن وعبد نصورم بن إسحاق عن - 8017
 بن هللا عبد أنبأ يوسف بن محمد أبو أخبرناه أمك عن فصومي قال نعم قالت عنھا ذلك يؤدي أكان فقضيته دين أمك على كان
 خلف أبي وبن منصور بن إسحاق حدثني الحجاج بن سلمم ثنا سفيان بن محمد بن إبراھيم ثنا قاال عيسى بن أحمد وأبو يزيد
 سلمة بن حماد ورواه أنيسة أبي بن زيد عن حكاية البخاري وأخرجه فذكره  عدي بن زكريا حدثني عبد قال حميد بن وعبد
  عنھا الصوم جواز في نصا سعيد عن وحشية أبي بن جعفر بشر أبي عن

 حرب بن سليمان ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ بدانع بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرناه - 8018
 أن هللا نجاھا إن البحر في وھي نذرت امرأة أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن وحشية أبي بن جعفر عن سلمة بن حماد ثنا

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى تھاابن أو أختھا إما لھا قرابة ذات فجاءت تصوم أن قبل وماتت هللا فأنجاھا شھرا تصوم
 الصوم دون الحج في بشر أبي عن عوانة وأبو شعبة ورواه الصوم في بشر أبي عن ھشيم تابعه عنھا صومي فقال فأخبرته
 في عباس بن عن عكرمة رواه فقد اآلخر وھشيم سلمة بن حماد ونقل أحدھما فنقال عنھما وقع السؤال يكون أن ويحتمل
  الصوم

 المعتمر ثنا األعلى عبد بن محمد ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  8019
 النبي امرأة أتت قال عباس بن عن عكرمة حدثني قال صوم وعليھا ماتت امرأة في حريز أبي عن الفضيل على قرأت قال

 وعليھا ماتت أمك أن لو أرأيت قال يوما عشر خمسة صوم وعليھا ماتت أمي إن هللا رسول يا  فقالت سلم و عليه هللا صلى
 قال فذكره عكرمة حدثني حريز أبو وقال البخاري قال خثعم من امرأة وھي أمك دين اقضي قال نعم قالت قاضيته أكنت دين

  جميعا والحج الصوم في سلم و عليه هللا صلى النبي عن حصيب بن بريدة ورواه الشيخ

 ثنا مسھر بن علي ثنا حجر بن علي ثنا الحافظ جعفر ثنا جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  8020
 فقالت امرأة أتته إذ سلم و عليه هللا صلى النبي عند جالسا كنت  قال أبيه عن بريدة بن هللا عبد عن المديني عطاء بن هللا عبد
 شھر صوم عليھا كان إنه هللا رسول يا قالت الميراث عليك وردھا أجرك وجب قال ماتت وإنھا يةبجار أمي على تصدقت إني

 بن علي عن الصحيح في مسلم رواه عنھا حجي قال عنھا أفأحج تحج لم إنھا هللا رسول يا قالت عنھا صومي قال عنھا أفأصوم
 الفزاري ومروان نمير بن هللا وعبد معاوية بن يروزھ الثوري سفيان عن عطاء بن هللا عبد عن جماعة رواه وكذلك حجر
 بن سليمان عن عطاء بن هللا عبد عن سليمان أبي بن الملك عبد ورواه شھرين صوم قال بعضھم أن إال وغيرھم معاوية وأبو
 وقد يمالقد كتاب في قال هللا رحمه الشافعي وكان الميت عن الصوم جواز األحاديث بھذه فثبت شھر وصوم أبيه عن بريدة
 فروي قيل فإن فقال نفسه عن سأل فإنه الجديد في وأما عنه يحج كما عنه صيم ثابتا كان فإن شيء الميت عن الصوم في روى
 فإن سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن روى نعم قيل أحد عن يصوم أن أحدا أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن
 حفظ مع يسمه ولم نذرا سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن هللا عبيد عن زھريال حدث قيل به تأخذ ال فلم قيل

 ال أن أشبه هللا عبيد حديث في ما بغير عباس بن عن رجل عن غيره جاء فلما عباس البن هللا عبيد مجالسة وطول الزھري
  الذي الحديث به يعني محفوظا يكون

 أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا قالوا وغيرھما إسحاق أبي بن زكريا أبوو الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 8021
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استفتى عبادة بن سعد أن عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن مالك
 البخاري أخرجه قد ثابت حديث ھذا الشيخ قال عنھا قضها سلم و عليه هللا صلى النبي فقال نذر وعليھا ماتت أمي إن  فقال

 وكذلك سألت امرأة أن عباس بن عن جبير بن سعيد رواية في أن إال الزھري عن وغيره مالك حديث من الصحيح في ومسلم
 اسعب بن عن جبير بن وسعيد وعطاء مجاھد عن رواية وفي عباس بن عن مجاھد عن كھيل بن وسلمة عتيبة بن الحكم رواه
 وقع التي القصة تكون أن فاألشبه سلم و عليه هللا صلى النبي عن حصيب بن بريدة رواه ثم عباس بن عن عكرمة ورواه
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 عن عائشة عن روى وقد كيف مطلقا النذر عن فيھا السؤال وقع التي عبادة بن سعد قصة غير نصا الصوم عن فيھا السؤال
 بن حديث يضعف أصحابنا بعض رأيت وقد الميت عن الصوم جواز في النص صحيح بإسناد سلم و عليه هللا صلى النبي
 أحد يصوم ال قال أنه عباس بن عن عطاء عن موسى بن أيوب عن األحول حجاج عن زريع بن يزيد عن روي بما عباس
 شھر صيام وعليه مات عمن اإلطعام في عباس بن عن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن روينا وبما عنه ويطعم أحد عن

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن حصين أبي ورواية عباس بن عن مھران بن ميمون رواية وفي نذر شھر وصيام رمضان
 صلى النبي عن عنه الرواية توافق وسعيد ميمون ورواية وليه عنه قضى النذر وفي عنه أطعم رمضان شھر صيام في قال أنه
 عمير بن عمارة عن روي بما عائشة حديث ضعف بعضھم ورأيت تخالفانھا ولييناأل الروايتين أن إال النذر في سلم و عليه هللا
 تصوموا ال قالت أنھا عائشة عن آخر وجه من وروي عنھا يطعم قالت الصوم وعليھا ماتت امرأة في عائشة عن امرأة عن
 وفيما عنه اإلطعام يجوز تالمي عن الصيام يجوز فمن ضعفا للحديث يوجب ما ذكروا فيما وليس عنھم وأطعموا موتاكم عن
 صاحبا أودعھا وقد رجاال وأشھر إسنادا أصح المرفوعة واألحاديث نظر الميت عن الصوم عن النھي في عنھما روي

 وممن التوفيق وبا تعالى هللا شاء إن يخالفھا لم وتظاھرھا طرقھا جميع على هللا رحمه الشافعي وقف ولو كتابيھما الصحيح
  وقتادة والزھري البصري والحسن طاوس الميت عن الصيام جواز رأى

   رمضانين صيام وعليه مات من باب

 عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8022
 يزيد أبي عن فأخبرنا بينھما يصح ولم مضانانر وعليه مات رجل عن عروبة أبي بن يعني سعيد سئل  قال عطاء بن الوھاب
 الحديث فذكر هللا بدين وابدأوا ديني عني واقضوا يكفرھما ما الفقھاء يسألوا أن فأوصى رمضانان وعليه مات رجال أن المدني
  فاصنعوا كذلك صدق فقال فأخبروه عمر بن إلى فرجعوا مسكينا ستين إطعام عليه فقال عباس بن فأتوا قال وفيه

   متتابعا شاء وإن متفرقا شاء إن رمضان شھر قضاء باب

 فارس بن يحيى بن محمد ثنا النيسابوري بكر أبو أنبأ الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 8023
 فعدة{  نزلت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن شھاب بن عن جريج بن عن الرزاق عبد ذكر وفيما قال النيسابوري

  ذلك غير تأويل له يصح ال نسخت تريد سقطت قولھا متتابعات فسقطت متتابعات}  أخر أيام من

 وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا الدقاق أحمد بن الملك عبد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 8024
 سئل  عنه هللا رضي الجراح بن عبيدة أبا سمعت يقول الھوزني عامر أبا سمع أنه سعيد بن أزھر عن صالح بن معاوية حدثني
  شئت ما واصنع العدة فأحص قضائه في عليكم يشق أن يريد وھو فطره في لكم يرخص لم هللا إن فقال رمضان قضاء عن

 ثنا الحباب بن زيد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا منيع بن ثنا عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 8025
 رمضان قضاء عن سئل أنه  جبل بن معاذ عن يخامر بن مالك عن أبيه عن موھب بن يزيد بن موسى عن صالح بن معاوية
  شئت كيف وصم العدة أحص فقال

 عبد أنبأ بطال أبي بن يحيى ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8026
 أبا أن الحارث بن عقبة عن مليكة أبي بن هللا عبد عن الحكم بن علي عن عروبة أبي بن ھو سعيد أنبأ عطاء بن الوھاب
  رمضان صوم قضاء يعني مفرقا يقضيه أن بأسا بقضائه يرى ال كان  ھريرة

 أبي بن سعيد ثنا شريك بن الواحد عبد بن عبيد ثنا القطان زياد بن سھل أبو ثنا القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 8027
 منه شيء عليه كان من رمضان قضاء في يقول كان أنه  عباس بن عن عطاء عن جريج بن حدثني أيوب بن يحيى أنبأ مريم

  بينه فليفرق



24 

 

 محمد بن حمزة ثنا أحمد بن بشر سھل أبو أنبأ بھا اإلسفرائيني سعيد أبي بن محمد بن العالء الحسن أبو أخبرنا - 8028
 قضاء عليه من في  عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر عن المبارك بن ثنا حماد بن نعيم ثنا الكاتب
  أخر أيام من فعدة قال هللا فإن متفرقا يقضيه قال رمضان شھر

 عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8029
  أخر أيام من فعدة هللا قال إنما ويقول بأسا به يرى ال كان أنه  مالك بن أنس عن هللا عبد بن بكر عن التيمي سليمان أنبأ الوھاب

 أبي بن بكر أبو ثنا زيزالع عبد بن محمد بن هللا عبد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرناه - 8030
 شئت كيف وصم العدة احص يقول كان  خديج بن رافع أن حدثه عمن رافع بن الحميد عبد عن شعبة عن إدريس بن ثنا شيبة
  مرسل بإسناد سلم و عليه هللا صلى النبي عن فيه روي وقد

 نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس وأب ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرناه - 8031
 بن صالح عن يحدث عقبة بن موسى سمعت قال الكوفة أھل من رجل حسين أبو أخبرك وھب بن هللا عبد على قرئ قال

 هللا رسول فقال عنه أيجزيء منقطعين يومين أو يوما فقضى رمضان من قضاء عليه كان رجل هللا رسول يا  قيل قال كيسان
 يقضي قال نعم قال برئت ذمته أترون دينه يقضي حتى ودرھمين درھما فقضاه دين عليه كان لو أرأيت سلم و يهعل هللا صلى
   مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن المنكدر بن محمد عن عقبة بن موسى عن قيل وقد عنه

 سليم بن يحيى ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا منيع بن ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرناه - 8032
 صيام قضاء تقطيع عن سئل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  بلغني قال المنكدر بن محمد عن عقبة بن موسى عن الطائفي
 وأ يعفو أن أحق فا قضاء يكن ألم والدرھمين الدرھم فقضى دين أحدكم على كان لو أرأيت إليك ذلك فقال رمضان شھر
 روي وقد الشيخ قال متصال يثبت وال سليم بن يحيى عن بكر أبي غير وصله وقد مرسل أنه إال حسن إسناده علي قال يغفر
 يكون وكيف مرفوعا القطع عن النھي في ھريرة أبي عن مقابلته في روي وقد مرفوعا عمر بن عن ضعيف آخر وجه من
 بن عمرو بن هللا عبد عن آخر وجه من روي وقد المتابعة عمر بن ومذھب التفريق جواز ھريرة أبي ومذھب صحيحا ذلك

  ذلك من شيء يصح وال التفريق جواز في مرفوعا العاص

 صخر بن سعيد بن أحمد ثنا النيسابوري بكر أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 8033
 هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن العالء عن إبراھيم بن الرحمن عبد ثنا ھالل بن حبان ثنا الدارمي
 الشيخ قال ضعيف إبراھيم بن الرحمن عبد علي قال يقطعه وال فليسرده رمضان صوم عليه كان من  سلم و عليه هللا صلى
  قطنيوالدار النسائي الرحمن عبد وأبو معين بن يحيى ضعفه قد مدني إبراھيم بن الرحمن عبد

 ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن الرحمن عبد أخبرنا - 8034
  متتابعا قال رمضان قضاء في  عنه هللا رضي علي عن الحارث عن إسحاق أبي عن الثوري أنبأ الرزاق عبد

 إسحاق أبي عن زھير عن الجعد بن علي وروى متتابعا قال عمر بن عن نافع عن هللا عبد عن الثوري وأخبرنا قال - 8035
  بأسا متفرقا به يرى ال كان أنه  علي عن الحارث عن

 عن نمير بن ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  8036
 أبي بن علي على فيه واختلف عمر بن قال ھكذا رمضان قضاء يفرق ال كان أنه  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد
   ضعيف والحارث األعور الحارث وراويه طالب
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  تطوعا وال فرضا منى أيام وال النحر يوم وال الفطر يوم يصام ال باب

 على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا المالس عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8037
 ثم فصلى فجاء عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مع العيد شھدت  قال أنه أزھر بن مولى عبيد أبي عن شھاب بن عن مالك

 صيامكم من فطركم يوم صيامھما عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى يومان ھذين إن فقال الناس فخطب انصرف
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه نسككم من فيه تأكلون يوم واآلخر

 قاال حديثه وھذا حرب بن وزھير سعيد بن قتيبة ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  8038
 هللا رسول إن قال ثم الخطبة قبل بالصالة فبدأ عنه هللا رضي عمر عم العيد شھدت  قال عبيد أبي عن الزھري عن سفيان ثنا

  صيامكم من ففطركم الفطر يوم وأما نسككم من فتأكلون األضحى يوم أما اليومين ھذين صيام عن نھى سلم و عليه هللا صلى

 بن محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8039
  رجل عن عمر بن هللا عبد يسأل رجال سمع أنه حرة أبي بن حكيم حدثني عقبة بن موسى عن سليمان بن فضيل ثنا بكر أبي
 هللا رسول في لكم كان لقد عمر بن فقال فطر يوم أو أضحى يوم ذلك فوافق فيه صائم وھو إال سماه يوم عليه يأتي ال أن نذر
 في البخاري رواه بصيامھما يأمر وال الفطر يوم وال األضحى يوم يصوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يكن مل حسنة أسوة

  المقدمي بكر أبي بن محمد عن الصحيح

 الحسن أبو وأخبرنا ح الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8040
 سابق بن محمد ثنا قاال الحسن بن إسحاق ثنا الصواف الحسن بن أحمد بن محمد علي أبو أنبأ بالطابران الفقيه بيعقو بن محمد
 وأوس بعثه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  حدثه أنه أبيه عن مالك بن كعب بن عن الزبير أبي عن طھمان بن إبراھيم ثنا
 بكر أبي عن مسلم رواه سواء لفظھما وشرب أكل أيام منى وأيام مؤمن إال الجنة ليدخ لن أنه فنادى التشريق أيام الحدثان بن
  سابق بن محمد عن شيبة أبي بن

 ثنا بكير بن ثنا ملحان بن إبراھيم بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8041
 للغد وذلك العاص بن عمرو على عمرو بن هللا وعبد ھو دخل أنه  طالب أبي بن عقيل مولى مرة أبي عن الھاد بن عن الليث
 كان التي األيام ھذه فإن أفطر عمرو له فقال صائم إني هللا عبد فقال طعاما عمرو إليه فقدم األضحى يوم من الغد بعد أو

  معه وأكلنا وأكل هللا عبد فأفطر صيامھا عن وينھى بإفطارھا يأمرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  باختياره جوفه يدخل مما ذلك وغير واالحتقان بالسعوط أو عامد ازدرده إذا الطعام وبغير بالطعام اإلفطار باب

 األعمش عن وكيع أنبأ هللا عبد بن إبراھيم ثنا الزاھد حفص بن عمر بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 8042
 مما الوضوء إنما فقال للصائم والحجامة مرة األعمش قال الطعام من الوضوء عنده ذكر أنه  عباس بن عن ظبيان أبي عن

 صبرة بن للقيط قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن وروينا خرج مما وليس دخل مما الفطر وإنما يدخل مما وليس يخرج
  صائما تكون أن إال االستنشاق في وبالغ

  شيئا يذوق الصائم باب

 عن شريك ثنا الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو أنبأ الشريحي الرحمن عبد أنبأ العمري الفتح أبو الفقيه أخبرنا - 8043
  ونحوھا المرقة يعني بالشيء الصائم يتطاعم أن بأس ال  قال عباس بن عن عكرمة عن سليمان

  أفطر جوفه إلى أو رأسه إلى صلو حتى بالغ فإن يبالغ وال فيرفق يستنشق أو يمضمض الصائم باب

 ثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن إبراھيم بن أحمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8044
 ھششت  قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن هللا عبد بن جابر عن األنصاري سعيد بن الملك عبد عن بكير عن الليث



26 

 

 هللا رسول فقال صائم وأنا قبلت عظيما أمرا اليوم صنعت فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتيت صائم وأنا تفقبل يوما
  ففيم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال بذلك بأس ال فقلت صائم وأنت بالماء تمضمضت لو أرأيت سلم و عليه هللا صلى

 عبد ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 8045
 قال قال أبيه عن صبرة بن لقيط بن عاصم عن كثير بن إسماعيل عن سفيان ثنا يوسف بن محمد ثنا مريم أبي بن محمد بن هللا
  صائما تكون أن إال بالغف استنشقت وإذا الوضوء وأسبغ أصابعك خلل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي

  يكتحل الصائم باب

 بن يعني عباد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 8046
 أن وزعم الشعر وينبت البصر يجلو فإنه باإلثمد عليكم  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن عكرمة عن منصور
 اكتحال في روي ما أصح ھذا ھذه في وثالثا ھذه في ثالثا ليلة كل منھا يكتحل مكحلة له كانت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  سلم و عليه هللا صلى النبي

 كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جده عن أبيه عن بالقوي وليس رافع أبي بن هللا عبيد بن محمد عن روي وقد -  8047
 ثنا لوين ثنا األنطاكي هللا عبد بن الفضل ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرناه صائم وھو باإلثمد يكتحل
  بمعناه أبيه عن محمد عن معمر رواه وكذلك رافع أبي بن هللا عبيد بن محمد عن علي بن حبان

 النبي اكتحل ربما  قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن بقية صاحب الزبيدي سعيد أبي بن سعيد ورواه - 8048
 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه صائم وھو سلم و عليه هللا صلى
 مجاھيل من الزبيدي وسعيد رهفذك الزبيدي سعيد عن الوليد بن بقية ثنا الطيب أبي بن أحمد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد
 النھي في روي وقد بأسا به ير لم أنه بمرة ضعيف بإسناد مرفوعا مالك بن أنس عن وروي عليه يتابع ال بما ينفرد بقية شيوخ
  التاريخ في البخاري أخرجه حديث صائم وھو نھارا عنه

 األنصاري النعمان أبو الرحمن عبد ثنا نعيم أبو ثنا فيوس بن أحمد ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرناه - 8049
 صائم وأنت بالنھار تكتحل ال فقال رأسه على فمسح سلم و عليه هللا صلى النبي به أتى  جده وكان قال جدي عن أبي حدثني
 بن ومعبد النعمان أبو ھوذة بن معبد بن النعمان بن ھو الرحمن عبد الشيخ قال الشعر وينبت البصر يجلو اإلثمد ليال اكتحل
  الصحبة ھذه له الذي ھو األنصاري ھوذة

  جنبا يصبح ما بعد سلم و عليه هللا صلى النبي اغتسال في الحديث مضى قد الماء رأسه على يصب الصائم باب

 على قرأ فيما القعنبي ثنا عيسى بن محمد بن أحمد ثنا المروزي نصر أبي بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8050
 رسول رأيت  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب بعض عن الرحمن عبد بن بكر أبي عن بكر أبي مولى سمي عن مالك
 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وصام لعدوكم تقووا وقال الفتح عام بالفطر سفره في الناس أمر سلم و عليه هللا صلى هللا
 وھو الماء رأسه على يصب بالعرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لقد حدثني الذي وقال الرحمن عبد بن بكر أبو

  الحر من قال أو العطش من صائم

 جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد الرحمن عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8051
  صائم وھو زمزم حياض في يكرع عنه هللا رضي عباس بن رأيت  قال المنذر أبي بن نذرالم عن ذئب أبي بن أنبأ عون بن
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  صومه يبطل ال يحتجم الصائم باب

 إبراھيم بن ويعقوب قماش أبي وبن تمتام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8052
 وھو احتجم سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن الوارث عبد ثنا معمر أبو ثنا قالوا المخرمي
  معمر أبي عن الصحيح في البخاري رواه سواء والباقي أيوب ثنا تمتام رواية في صائم

 ثنا ريمم أبي بن ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8053
 مكة بين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول احتجم  قال عباس بن عن مقسم عن زياد أبي بن يعني يزيد عن سفيان ثنا الفريابي
  عباس بن عن مھران بن ميمون أيضا ورواه محرم صائم وھو والمدينة

 عن شعبة ثنا آدم ثنا الحسين بن راھيمإب ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8054
 رواه الضعف أجل من إال ال قال للصائم الحجامة تكرھون أكنتم  مالك بن أنس يسأل وھو البناني ثابت سمعت قال حميد

 فقد آدم عن روينا ما والصحيح أنس سئل قال البناني ثابت سمعت قال شعبة عن إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري
  روينا كما حميد عن شعبة عن النضر وأب رواه

 عن الحفري داود أبو ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8055
 نھى  قال سلم و عليه هللا صلى محمد أصحاب من رجل عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن عابس بن الرحمن عبد عن سفيان
 إني فقال تواصل إنك له فقيل يحرمھما ولم أصحابه على إبقاء للصائم والحجامة المواصلة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ويسقيني ربي يطعمني أظل

 جعفر بن محمد ثنا بندار ثنا يحيى بن محمد ثنا الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 8056
  الضعف مخافة للصائم الحجامة كرھت إنما  قال سعيد أبي عن الناجي المتوكل أبي عن قتادة عن شعبة ثنا

 المحاملي بن عبيد وأبو الدقاق أحمد بن الملك عبد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 8057
 عليه هللا صلى هللا رسول رخص  قال سعيد أبي عن المتوكل أبي عن حميد عن سليمان بن المعتمر ثنا الدورقي يعقوب ثنا قاال
 أبي عن آخر وجه من روي وقد الشيخ قال موقوفا يرويه معتمر وغير ثقات كلھم علي قال والحجامة للصائم القبلة في سلم و

  مرفوعا المتوكل

 داود بن أحمد ثنا نجيد بن عمرو أبو ثنا الحيري العطار جعفر بن هللا عبد بن محمد بن محمد بكر أبو أخبرناه - 8058
 أبي عن المتوكل أبي عن الحذاء خالد عن سفيان عن األزرق يوسف بن إسحاق ثنا الجوھري سعيد بن إبراھيم ثنا السمناني
  للصائم الحجامة في رخص سلم و عليه هللا صلى النبي أن  الخدري سعيد

 بواسط عثمان بن عمر بن أحمد المعدل هللا عبيد أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  8059
 من وھو أيضا األشجعي ورواه ثقات كلھم علي قال بمثله فذكره  سفيان ثنا األزرق إسحاق ثنا البزاز خلف بن الحسن ثنا

  رخص حديثه في قال األشجعي أن إال الشيخ قال الثقات

 األشجعي ثنا الليث أبي بن إبراھيم ثنا الھيثم بن يزيد ثنا سختويه بن محمد بن علي حدثنا افظالح هللا عبد أبو أخبرناه - 8060
 والقبلة الحجامة في للصائم رخص  قال عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن المتوكل أبي عن الحذاء خالد عن سفيان عن

  سعيد أبي عن آخر وجه من وروي

 بن حازم بن أحمد ثنا دحيم بن علي بن محمد جعفر أبو أنبأ بالكوفة القاضي جناح بن يرنذ بن جناح محمد أبو أخبرنا - 8061
 صلى هللا رسول قال قال سعيد أبي عن عطاء عن أبيه عن أسلم بن زيد بن الرحمن عبد ثنا الحماني ھو يحيى ثنا غرزة أبي
  احتلم من وال احتجم من وال قاء من يفطر ال  سلم و عليه هللا
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 الوھاب عبد بن هللا عبد ثنا الضبي عمر بن عثمان ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرناو - 8062
 هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أبي ثنا زيد أبو أسلم بن زيد بن الرحمن عبد حدثنا الحجبي
  بالقوي وليس زيد بن الرحمن عبد رواه كذا والحلم والحجامة القيء الصائم يفطرن ال ثالث  سلم و عليه هللا صلى

 صلى النبي أصحاب من رجل عن أصحابه من رجل عن أسلم بن زيد عن وغيره الثوري سفيان رواية والصحيح -  8063
 بن أحمد بن يعل أخبرناه احتلم من وال احتجم من وال قاء من يفطر ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن سلم و عليه هللا

 رواية نحو الثوري عن روي وقد فذكره الثوري عن الرزاق عبد عن الدبري إسحاق ثنا أحمد بن سليمان القاسم أبو ثنا عبدان
 بن هللا وعبد مسعود بن هللا وعبد وقاص أبي بن سعد عن ذلك في الرخصة في وروينا بصحيح وليس زيد بن الرحمن عبد

  أجمعين عنھم هللا رضي سلمة وأم الصديق بنت وعائشة أرقم بن وزيد علي بن نوالحسي عمر بن هللا وعبد عباس

  بالحجامة اإلفطار في روي الذي الحديث باب

 له قيل والمحجوم الحاجم أفطر قال مرفوعا واحد غير عن الحسن عن يونس عن األعلى عبد ثنا عياش لي قال البخاري قال
  أعلم هللا قال ثم نعم قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن

 حدثني البخاري إسماعيل بن محمد ثنا فارس بن أحمد أبو ثنا األصبھاني إسحاق أبو أنبأ الفارسي بكر أبو أخبرنا -  8064
   سلم و عليه هللا صلى النبي عن الحسن عن يونس عن األعلى عبد حدثني عياش

 بن علي ثنا البراء بن أحمد بن محمد ثنا اإلسفرائيني حمدم بن الحسن محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8065
 الحاجم أفطر  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من واحد غير عن الحسن عن أبيه عن سليمان بن المعتمر ثنا المديني

 عن السائب نب عطاء ورواه ثوبان عن الحسن عن قتادة ورواه ھريرة أبي عن الحسن عن يونس رواه علي قال والمحجوم
 عن أشعث ورواه أحمد اإلمام قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن علي عن الحسن عن مطر ورواه يسار بن معقل عن الحسن
   المديني بن علي أيضا وذكره سلم و عليه هللا صلى النبي عن زيد بن أسامة عن الحسن

 أبو ثنا عيسى أبي بن الحسن بن علي ثنا القالنسي هللا عبد نب محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ العلوي الحسن أبو حدثناه - 8066
 الحاجم أفطر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال زيد بن أسامة عن الحسن عن أشعث ثنا مخلد بن الضحاك عاصم

  والمحجوم

 أبو ثنا عوف بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو أخبرنا - 8067
 أنبأ مزيد بن الوليد بن العباس أنبأ العباس أبو ثنا السوسي هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح األوزاعي أنبأ المغيرة

 رسول مولى ثوبان حدثني الرحبي أسماء أبو حدثني الجرمي قالبة أبو حدثني كثير أبي بن يحيى حدثني األوزاعي سمعت أبي
 رجل فإذا رمضان من خلت ليلة عشرة ثمان في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجت  قال سلم و عليه هللا صلى هللا

 وھشام النحوي الرحمن عبد بن شيبان رواه وكذلك والمحجوم الحاجم أفطر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال بالبقيع يحتجم
 عبد بن إبراھيم عن كثير أبي بن يحيى عن فرواه راشد بن معمر وخالفھم كثير أبي بن يحيى عن الدستوائي هللا عبد أبي بن
  والمحجوم الحاجم أفطر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال خديج بن رافع عن يزيد بن السائب عن قارظ بن هللا

 وعبد يحيى بن محمد ثنا الشرقي بن حامد بوأ أنبأ هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرناه - 8068
 هللا عبد بن إبراھيم عن كثير أبي بن يحيى عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا قالوا السلمي وحمدان األزھر وأبو بشر بن الرحمن

  والمحجوم الحاجم أفطر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال خديج بن رافع عن يزيد بن السائب عن قارظ بن

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  8069
  يحيى عن سالم بن معاوية رواه وكذلك بمثله  فذكره الرزاق عبد ثنا منصور
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 بن يحيى عن سالم بن معاوية ثنا نافع بن الربيع ثنا شريك بن عبيد ثنا حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8070
 عن األشعث أبي عن قالبة أبي عن قيل وقد جميعا باإلسنادين الحديث روى كثير أبي بن يحيى وكأن بنحوه  فذكره كثير أبي
  أوس بن شداد

 أبو أنبأ الروذباري علي وأب وأخبرنا ح الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  8071
 أن  أوس بن شداد عن األشعث أبي عن قالبة أبي عن أيوب ثنا وھيب ثنا إسماعيل بن موسى ثنا قاال داود أبو ثنا داسه بن بكر

 أفطر فقال رمضان من خلت عشرة لثمان بيدي آخذ وھو يحتجم وھو بالبقيع رجل على أتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 األحول عاصم أيضا ورواه أحمد اإلمام قال مثله أيوب بإسناد قالبة أبي عن الحذاء خالد ورواه داود أبو قال محجوموال الحاجم
 قالبة أبي عن عاصم عن قيل وقد جميعا الرجلين من الحديث سمع قالبة أبا وكأن شداد عن األشعث أبي عن قالبة أبي عن
  شداد عن أسماء أبي عن األشعث أبي عن

 عاصم أخبرنا ھارون بن يزيد ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرناه - 8072
 مررت  قال أوس بن شداد عن الرحبي أسماء أبي عن الصنعاني األشعث أبي عن قالبة أبو وھو زيد بن هللا عبد عن األحول

 والمحجوم الحاجم أفطر فقال يحتجم رجال فأبصر رمضان شھر من لتخ عشرة ثمان في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع
 إال الحديثين رأى ما المديني بن علي قال قال البراء بن أحمد بن محمد ثنا األزھري محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا

  ثوبان عن أسماء أبي نع آخر وجه من وروي أحمد اإلمام قال منھما سمعه أسماء أبو يكون أن يمكن وقد صحيحين

 ثنا األزھر أبو ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ قاال قراءة الفقيه طاھر وأبو إمالء العلوي الحسن أبو حدثناه - 8073
 رسول مولى ثوبان عن الرحبي أسماء أبو ثنا الصنعاني داود بن راشد المھلب أبو حدثني حمزة بن يحيى ثنا محمد بن مروان

 من عشرة لست أو عشرة لثمان يحتجم رجل على بالبقيع مر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  سلم و عليه هللا صلى هللا
 ثوبان عن أسماء أبي عن مكحول عن ثوبان بن الرحمن وعبد الحارث بن العالء ورواه والمحجوم الحاجم أفطر فقال رمضان
 هللا صلى هللا نبي أن أخبره سلم و عليه هللا صلى النبي مولى ثوبان أن أخبره الحي من شيخا أن مكحول عن جريج بن ورواه
  والمحجوم الحاجم أفطر قال سلم و عليه

 عن الرزاق وعبد بكر بن محمد ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه - 8074
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن األشعري موسى أبي عن وروي فذكره  مكحول أخبرني قال جريج بن

 وأبو األزھر أبو ثنا الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد أنبأ العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرناه - 8075
 أبي عن مزنيال هللا عبد بن بكر عن الوراق مطر عن عروبة أبي بن سعيد ثنا عبادة بن روح ثنا قاال زاج المروزي صالح
 دمي أھريق أن تأمرني قال نھارا ھذا كان أال فقلت رمضان في ليال يحتجم وھو األشعري موسى أبي على دخلت  قال رافع
 عبد ورواه عبادة بن روح رواه كذا والمحجوم الحاجم أفطر يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت وقد صائم وأنا

 عن رافع أبي عن بكر عن مطر عن شعبة ورواه مرفوعا موسى أبي عن بردة أبي نع أصحابه بعض عن سعيد عن األعلى
 صلى النبي عن ھريرة أبي عن عطاء عن وروي مرفوع غير موقوفا بكر عن الطويل حميد رواه وكذلك موقوفا موسى أبي
  سلم و عليه هللا

 جريج بن ثنا األنصاري هللا عبد بن محمد ثنا الرازي حاتم أبو ثنا الشرقي بن حامد أبو أنبأ العلوي الحسن أبو أخبرنا - 8076
  والمحجوم الحاجم أفطر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن عطاء عن

 بن عن العطار داود ثنا الربيع بن الحسن ثنا الدوري عباس ثنا البزاز بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 8077
 عن عطاء عن خليفة بن فطر عن قبيصة ورواه المحجوم بدل المستحجم  وقال ھريرة أبو قال قال أنه إال بنحوه ذكرهف جريج
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن
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 بن محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  8078
 رواه كذا والمحجوم الحاجم أفطر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عطاء عن فطر ثنا قبيصة ثنا شاكر
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن عطاء عن فطر عن كتابه من حدثه أنه قبيصة عن غيالن بن محمود ورواه قبيصة عن جماعة
 ليث ورواه موقوفا ھريرة أبي عن عطاء عن سليمان أبي بن الملك عبد اهورو وھم فيه عباس بن وذكر المحفوظ وھو مرسال

  أعلم وهللا سلم و عليه هللا صلى النبي عن عائشة عن عطاء عن سليم أبي بن

  الحديث ھذا تصحيح في الحديث حفاظ عن بلغنا ما بعض ذكر في باب

  يقول النسوي سعيد بن علي سمعت يقول الشرقي نب حامد أبا سمعت العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 8079
 أبي بن يحيى حديث من ثوبان حديث فقال والمحجوم الحاجم أفطر في عندك أصح حديث أيما سئل وقد حنبل بن أحمد سمعت
 حامد أبو قال معمر به تفرد ذاك قال خديج بن رافع فحديث حنبل بن ألحمد فقيل ثوبان عن أسماء أبي عن قالبة أبي عن كثير
 التميمي علي بن الحسين أحمد أبو أنبأ األنصاري قتادة بن نصر أبو أخبرنا كثير أبي بن يحيى عن سالم بن معاوية رواه وقد

 ال يقول هللا عبد بن علي سمعت يقول العنبري العظيم عبد بن العباس سمعت يقول خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر أبا سمعت
 أبا سمعت قال الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا خديج بن رافع حديث من يعني ذا من أصح حديثا والمحجوم الحاجم أفطر في أعلم

 والمحجوم الحاجم أفطر حديث عندي صح قد يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول العنزي محمد بن أحمد الحسن
 أبو أخبرنا وشداد ثوبان حديث عنده صح أنه ويذكر به يقول حنبل بن أحمد وسمعت به وأقول أوس بن وشداد ثوبان لحديث
 أفطر أحاديث يقول حنبل بن أحمد سمعت يحيى أبي بن أحمد ثنا عصمة أبي بن ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد

 نب محمد سمعت الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا إليھا أذھب وأنا بعضا بعضھا يشد أحاديث بولي إال نكاح وال والمحجوم الحاجم
 تقوم صحيح إسناد ھذا أوس بن شداد لحديث يقول إبراھيم بن إسحاق سمعت يقول سلمة بن أحمد سمعت يقول ھانئ بن صالح

  نقول وبه بأسانيد صحيح الحديث وھذا الحجة به

 ثنا لبراءا بن أحمد بن محمد ثنا اإلسفرائيني إسحاق بن محمد بن الحسن محمد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8080
 عاصم رواه رمضان في يحتجم رجال رأى أنه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن أوس بن شداد حديث قال المديني بن علي

 أرى وال ثوبان عن أسماء أبي عن قالبة أبي عن كثير أبي بن يحيى ورواه شداد عن األشعث أبي عن قالبة أبي عن األحول
  جميعا منھما سمعه يكون نأ يمكن فقد صحيحين إال الحديثين

 في أصح حديث أي حنبل بن يعني ألحمد قلت  قال داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8081
  ثوبان عن الحي من شيخ عن مكحول عن جريج بن حديث قال والمحجوم الحاجم أفطر

 سلم و عليه هللا صلى النبي أن يصح األھوازي لعبدان قلت يقول حافظال علي أبا سمعت الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8082
 أن موسى أبي عن رافع أبي حديث صح قد يقول المديني بن علي سمعت يقول العنبري العباس سمعت فقال صائم وھو احتجم
 حديث عن زرعة أبا سألت قال الترمذي عيسى أبي عن وبلغني والمحجوم الحاجم أفطر  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  حسن حديث ھو فقال مرفوعا ھريرة أبي عن عطاء

   الحديث نسخ على به يستدل ما باب

 عن عون بن عمرو ثنا قماش أبي بن عيسى بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  8083
 الفتح عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنت  قال أوس بن شداد عن األشعث أبي عن قالبة أبي عن منصور عن ھشيم
  والمحجوم الحاجم أفطر فقال يحتجم رمضان شھر من عشرة لسبع أو عشرة لثمان رجل علي فمر
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 عبد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو وأخبرنا -  8084
 سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنا  قال أوس بن شداد عن األشعث أبي عن قالبة أبي عن الحذاء خالد عن الثقفي ابالوھ
  والمحجوم الحاجم أفطر بيدي آخذ وھو فقال رمضان من خلت عشرة لثمان يحتجم رجال فرأى الفتح زمان

 بن عن مقسم عن زياد أبي بن يزيد عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ عالربي أنبأ العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8085
 و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن وسماع الشافعي قال صائما محرما احتجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس
 سلم و عليه هللا صلى بيالن حجامة عباس بن فذكر اإلسالم حجة قبل محرما يصحبه ولم محرما يومئذ يكن ولم الفتح عام سلم
 بن فحديث ثابتين كانا فإن بسنتين اإلسالم حجة قبل ثمان سنة والمحجوم الحاجم أفطر وحديث عشر سنة اإلسالم حجة عام

 إسنادا أمثلھما عباس بن وحديث مشتبه معا الحديثين وإسناد الشافعي قال منسوخ والمحجوم الحاجم أفطر وحديث ناسخ عباس
 ومع الحجامة تفطره فال احتجم فإن فيفطر يضعف أن صومه يعرض ولئال احتياطا إلي أحب كان حجامةال رجل توفى فإن

 يفطر ال أنه المدنيين وعامة والتابعين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب بعض عن أحفظ الذي القياس عباس بن حديث
  بالحجامة أحد

 عبد بن محمد بن هللا عبد القاسم أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 8086
 كرھت ما أول  قال مالك بن أنس عن البناني ثابت عن المثنى بن هللا عبد ثنا مخلد بن خالد ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا العزيز
 ھذان أفطر فقال سلم و عليه هللا صلى النبي به فمر صائم وھو احتجم عنه هللا رضي طالب أبي بن جعفر أن للصائم الحجامة

 كلھم الدارقطني عمر بن علي قال صائم وھو يحتجم أنس وكان للصائم الحجامة في بعد سلم و عليه هللا صلى النبي رخص ثم
 بعد يكون الترخيص أن األغلب فإن ھذا على يدل الترخيص بلفظ الخدري سعيد أبي وحديث الشيخ قال علة له أعلم وال ثقات
  أعلم وهللا النھي

 أبو ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا وقد -  8087
 الحجام عند يحتجم وھو برجل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مر  قال ثوبان عن األشعث أبو ثنا ربيعة بن يزيد ثنا النضر
 ھذا في إال أكتبه لم رجال يقرض وھو قوله والمحجوم الحاجم أفطر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال رجال يقرض وھو

 ھذه دون ثوبان عن رواه الرحبي أسماء وأبو اللفظة ھذه دون أوس بن شداد عن األشعث أبي عن رواه يزيد وغير الحديث
  أعلم وهللا اللفظة

 اليمان أبو ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل رانبش بن الحسين أبو أخبرنا -  8088
 أو ذكره شيء عن أدري فال بالليل يحتجم فكان بعد تركه ثم صائم وھو يحتجم عمر بن كان  نافع قال قال شعيب أخبرني
  سمعه شيء

 بن شبابة ثنا الصباح بن محمد بن أحمد ثنا الشرقي بن حامد أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 8089
 رمضان شھر في يحتجم كان  أنه عنه هللا رضي عمر بن عن نافع عن جميعا العالء بن عمرو وأبو الغاز بن ھشام ثنا سوار
  الفطر وقت عند

  للصائم العلك مضغ كره من باب

 بن الوليد ثنا عامر أبو ثنا الحسن بن محمد بن إبراھيم ثنا حيان بن مدمح أبو ثنا الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  8090
 للصائم العلك يمضغ ال  تقول سلم و عليه هللا صلى النبي زوج حبيبة أم سمعت أنھا جدته عن عيسى بن سعيد أخبرني مسلم
  موقوف والحديث الربيع أم جدته الشيخ قال
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   يفيق حتى المجنون وال يبلغ حتى الصوم فرض يلزمه ال الصبي باب

 أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8091
 فقال ترجم وھي زنت قد فالن بني بمجنونة علي مر قال عباس بن عن ظبيان أبي عن مھران بن سليمان عن حازم بن جرير
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قول تذكر أما قال نعم قال فالنة برجم أمرت المؤمنين أمير يا  عنھما هللا يرض لعمر علي
  عنھا فخلى بھا فأمر نعم قال يفيق حتى المجنون وعن يحتلم حتى الصبي وعن يستيقظ حتى النائم عن ثالث عن القلم رفع

  رمضان شھر خالل في يسلم الرجل باب

 وعمي ھانئ بن إبراھيم ثنا البغوي القاسم أبو أنبأ العكبري هللا عبد أبو أنبأ إجازة السلمي الرحمن عبد أبو يأنبأن - 8092
 عن هللا عبد بن عيسى عن إسحاق بن محمد عن الرازي المختار بن إبراھيم ثنا األصبھاني سعيد بن محمد ثنا قالوا وغيرھما
 النصف في وأسلموا قبة لھم فضرب سلم و عليه هللا صلى النبي على ثقيف من دناوف قدم  قال الثقفي ربيعة بن عطية بن سفيان
  فاتھم ما بقضاء يأمرھم ولم منه استقبلوا ما منه فصاموا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمرھم رمضان من

  والمشاتمة اللغط عن صيامه ينزه الصائم باب

 بن محمد بن أحمد ثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8093
 قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك عن القعنبي ثنا القاضي عيسى
 أحدكم كان فإذا جنة الصيام  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك على

 من مسلم وأخرجه القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه صائم إني فليقل شاتمه أو قاتله امرؤ فإن يجھل وال يرفث فال صائما
  الزناد أبي عن عيينة بن حديث

 بن يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ قاال األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8094
 الزيات صالح أبي عن عطاء أخبرني جريج بن ثنا عبادة بن روح أنبأ السعدي هللا عبد بن إبراھيم ثنا الحافظ الشيباني يوسف

 جنة الصوم به يأجز وأنا لي فإنه الصيام إال له آدم بن عمل كل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمع أنه
 بيده محمد نفس والذي صائم امرؤ إني فليقل قاتله أو أحد سابه فإن يسخب وال يومئذ يرفث فال أحدكم صوم يوم كان فإذا

 ربه لقي وإذا بفطره فرح أفطر إذا بھما يفرح فرحتان وللصائم المسك ريح من القيامة يوم هللا عند أطيب الصائم فم لخلوف
 جريج بن عن الرزاق عبد حديث من مسلم وأخرجه جريج بن عن يوسف بن ھشام حديث من اريالبخ أخرجه بصومه فرح
  له آدم بن عمل كل هللا قال الحديث أول في ھشام حديث وفي

 عن المقبري عن ذئب أبي بن ثنا يونس بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  8095
 يدع أن حاجة  فليس والجھل به والعمل الزور قول يدع لم من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه

 في البخاري رواه أخيه بن أراه جنبه إلى رجل الحديث وأفھمني ذئب أبي بن من إسناده فھمت أحمد قال وشرابه طعامه
  إياس أبي بن وآدم يونس بن أحمد عن الصحيح

 العباس أبو ثنا قالوا المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8096
 عن الرحمن عبد بن الحارث عن الليثي عياض بن أنس أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد
 اللغو من الصيام إنما فقط والشرب األكل من الصيام ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن عمه

  صائم إني فقل عليك جھل أو أحد سابك فإن والرفث

 بن إسماعيل أنبأ الفقيه أيوب بن إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى أخبرنا -  8097
 ثنا قاال الذھلي علي بن إبراھيم ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ إمالء سليمان بن دمحم بن سھل الطيب أبو اإلمام وحدثنا ح قتيبة
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 سمع أنه ھريرة أبي عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن عمرو أبي بن عمرو عن محمد بن العزيز عبد أنبأ يحيى بن يحيى
  والعطش الجوع صيامه من حظه صائم ورب السھر قيامه من حظه قائم رب يقول  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عبد ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8098
 بن عبيدة أبي عن غطيف بن عياض عن الرحمن عبد بن الوليد عن سيف أبي بن عن حازم بن جرير أخبرني وھب بن هللا

  تخرقه لم ما جنة الصوم  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو سمعت قال الجراح

  ويفتدي يفطر الكفارة على ويقدر الصوم يطيق ال الكبير الشيخ باب

 إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 8099
 ثنا عبادة بن روح ثنا األزھر أبو ثنا البزاز بالل بن يحيى بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا ح روح ثنا

 بن فقال مسكين طعام فدية يطوقونه الذين وعلى يقرأ عباس بن سمع أنه عطاء عن دينار بن عمرو ثنا إسحاق بن زكريا
 حديث لفظ مسكينا يوم كل مكان فيطعما يصوما أن يعانيستط ال الكبيرة والمرأة الكبير الشيخ ھو منسوخة ليست  عباس

  روح عن منصور بن إسحاق عن الصحيح في البخاري رواه الصغاني

 ورقاء ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8100
 فمن مسكين طعام يستطيعونه وال يتكلفونه يعني يطوقونه الذين وعلى قوله في  سعبا بن عن عطاء عن نجيح أبي بن عن

 يطيق ال الذي الكبير للشيخ إال ھذا في يرخص ولم عباس بن قال منسوخة وليست له خير فھو آخر مسكينا فأطعم خيرا تطوع
  يشفى ال أنه علم الذي والمريض الصيام

 بن الحسين ثنا عاصم بن أسيد ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد بووأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8101
 ھو قال يطوقونه الذين وعلى يقروھا كان  أنه عنه هللا رضي عباس بن عن مجاھد عن منصور عن الثوري سفيان عن حفص
 من صاع نصف الرواية ھذه في كذا يوم مكان حنطة من صاع نصف ويطعم فيفطر الصيام يستطيع ال الذي الكبير الشيخ
  إلدامه ومدا لطعامه مدا قال أنه عنه وروى حنطة

 بن منصور بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا وقد - 8102
 الكبير الشيخ عجز إذا  قال عباس بن عن رمةعك عن الحذاء خالد ثنا زريع بن يزيد ثنا علي بن نصر ثنا الشيعي الجھم أبي
 حاتم أبو ثنا بالري الفقيه إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا مدا مدا يوم كل عن أطعم الصيام عن

 الكبير للشيخ رخص قال عباس بن عن عكرمة عن الحذاء خالد ثنا وھيب ثنا الرقاشي هللا عبد بن محمد ثنا إدريس بن محمد
  عليه قضاء وال مسكينا يوم كل عن ويطعم يفطر أن

 بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو وأخبرنا -  8103
 أنه رباح أبي بن عطاء عن موسى بن سليمان عن حدثه حمزة أبا أن صالح بن معاوية حدثني صالح أبو ثنا الصغاني إسحاق
  قمح من مد يوم لكل فعليه رمضان شھر صيام يستطع فلم الكبر أدركه من يقول  ھريرة أبا سمع

 سعيد ثنا روح ثنا عرفة بن ثنا الوكيل هللا عبد بن أحمد ثنا عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  8104
 ھشام قال مسكينا يوم كل مكان يطعموا أن أھله وأمر فأفطر موته قبل عاما ضعف عنه هللا رضي أنسا أن  قتادة عن وھشام
  مسكينا ثالثين فأطعم حديثه في

  قال حميد حدثني قال األنصاري ثنا الرازي حاتم أبو ثنا منصور بن الحسين بن عبدوس أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرناه - 8105
 جفنا فقال حمزة أبو فعل ما أنس بن عمر ابنه فسألت يقضيه أن تطيعيس ال أنه وعرف توفي عام رمضان صوم أنس يطق لم
  رجال يوم لكل رجال ثالثين من يعني أكثر أو العدة فأطعمنا ولحم خبز من جفانا له
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 بن عن إسحاق بن علي أنبأ مسعود أبو ثنا األصبھاني صالح أبو ثنا عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 8106
 يفتديه رمضان شھر إن  يقول السائب بن قيس سمعت قال مجاھد عن ميسرة بن إبراھيم عن مسلم بن محمد عن المبارك
  مسكينين عني فأطعموا مسكين يوم لكل عنه يطعم أن اإلنسان

 عن يعقوب ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  8107
 كان الذي الكبير ھو قال}  مسكين طعام فدية يطيقونه الذين وعلى{  قوله في  المسيب بن سعيد عن حرملة بن الرحمن عبد

  رمضان شھر ينقضي حتى يوم لكل مسكين طعام فعليھما عليھا يشق الحبلى والمرأة فيعجز يصوم

 الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار إسماعيل أنبأ ببغداد الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 8108
 وعلى تقرأ كانت  عنھا هللا رضي عائشة أن لعائشة مولى عمرو أبي عن جعفر بن عباد بن محمد أخبرني قال جريج بن عن
  فدية يطوقونه الذين

  للصائم السواك باب

 بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي لحسنا بن بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 8109
 هللا عبد عن حدثه الخطاب بن عمر بن هللا عبيد بن عاصم أن الثوري سفيان أخبرك وھب بن هللا عبد على قرئ قال نصر بن
  صائم وھو سوكيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ما أعد وال أحصي ما  قال أبيه عن العدوي ربيعة بن عامر بن

 أبو ثنا معين بن يحيى ثنا المثنى بن معاذ ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8110
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن مسروق عن الشعبي عن مجالد عن المؤدب إسماعيل

  الذي الحديث وأما أعلم وهللا بالقوي ليس هللا عبيد بن وعاصم منه أثبت غيره مجالد السواك الصائم خصال خير

 علي بن محمد بن هللا عبد الحافظ علي أبو ثنا الشافعي محمد بن هللا عبد أنبأ بمكة فھر بن علي الحسن أبو أخبرناه -  8111
 علينا قدم خوارزم قاضي الخوارزمي إسحاق أبو ثنا خيالبل ميمون بن يوسف بن إبراھيم ثنا بمكة البلخي ميمون بن جعفر بن
 أول قلت نعم قال ويابسه السواك برطب فقلت نعم فقال الصائم أيستاك فقلت األحول عاصم سألت قال  عيسى بن علي أيام

 بن إبراھيم إسحاق أبو به ينفرد فھذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن مالك بن أنس عن قال عمن قلت نعم قال وآخره النھار
 من عنه روي وقد به يحتج ال بالمناكير األحول عاصم عن ببلخ حدث خوارزم قاضي الرحمن عبد بن إبراھيم ويقال بيطار
  وآخره النھار أول ذكر فيه ليس آخر وجه

 محمد ثنا واصل نب هللا عبيد ثنا البخاري مزدك بن أحمد بن محمد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 8112
 السواك برطب فقلت به بأس ال فقال للصائم السواك عن األحول عاصم سألت  قال الرحمن عبد بن إبراھيم أنبأ سالم بن

 إبراھيم أحمد أبو قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مالك بن أنس عن قال عمن قلت الماء من رطوبة أشد أتراه فقال ويابسه
  محفوظة غير أحاديثه عامة ھذا

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8113
 بعود قال أراه عمر من صائم وھو سواكا أدأب أحدا رأيت ما  قال حدير بن زياد عن األسدي نھيك أبي عن مسعر أنبأ عون
  سيب يعني عبيد أبو قال ذوى قد

 نافع بن هللا عبد عن وكيع ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  8114
  صائم وھو يستاك كان أنه  عمر بن عن أبيه عن عمر بن مولى
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  الصائم فم خلوف من يستحب لما صائما كان إذا بالعشي السواك كره من باب

 له قلت الرفاء علي أبي على قرأت قال الروضة في الھروي القرشي محمد بن العباس بن سعيد عثمان أبو حدثنا -  8115
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي أخبركم
 وفرحة يفطر حين فرحة فرحتان وللصائم جنة والصوم أجلي من بهوشر وأكله شھوته يدع به أجزي وأنا لي الصوم  هللا يقول
  نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه المسك ريح من هللا عند أطيب فيه ولخلوف هللا يلقى حين

 التميمي حشيش بن علي بن محمد الحسين وأبو العلوي ھاشم أبي بن محمد بن جعفر بن زيد القاسم أبو أخبرنا -  8116
 وكيع أنبأ هللا عبد بن إبراھيم ثنا الشيباني دحيم بن علي بن محمد جعفر أبو ثنا المقرئ وقال أنبأ العلوي قال بالكوفة المقرئ
 عشر الحسنة يضاعف آدم بن عمل كل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن

 فرحتان للصائم أجلي من وشھوته طعامه يدع به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال لج و عز هللا قال ضعف سبعمائة إلى أمثالھا
 في مسلم رواه جنة الصوم جنة الصوم المسك ريح من هللا عند أطيب فيه ولخلوف ربه لقاء عند وفرحة فطره عند فرحة

  وكيع عن األشج سعيد أبي عن الصحيح

 عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا ح المثنى أبو ثنا محمد نب حامد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8117
 أبي عن صالح أبي عن مرة بن ضرار ثنا مسلم بن العزيز عبد ثنا سليط بن عمر بن إسحاق ثنا المثنى بن معاذ ثنا الصفار
 إذا فرحتان وللصائم به أجزي وأنا لي ومالص  جل و عز هللا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قاال سعيد وأبي ھريرة
 بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه المسك ريح من هللا عند أطيب الصائم فم ولخلوف فرح فجزاه ربه لقي وإذا فرح أفطر
  سليط بن عمر

 بن يحيى معتس يقول محمد بن العباس سمعت قال يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  8118
 هللا رضي علي عن صفين علي مع شھد قد وكان مواله بالل بن يزيد عن عمر أبي كيسان عن ثابت بن علي ثنا يقول معين
  القيامة يوم عينيه بين نور الصائم شفتي يبوس فإن بالليل ولكن بالعشي الصائم يستاك ال  قال عنه

 قال أبيه عن الواسطي حبان بن أيوب بن إسحاق ثنا الخليل سھل بن ظفرال الطيب أبو ثنا يوسف بن محمد أبو أخبرنا - 8119
 بن عمل كل  جل و عز ربه عن سلم و عليه هللا صلى النبي يرويه فيما محمد أبا يا فقال عيينة بن سفيان سأل رجال سمعت
 و عز هللا يحاسب القيامة يوم كان اإذ وأحكمھا األحاديث أجود من ھذا عيينة بن فقال به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال له آدم
 ويدخله المظالم من عليه بقي ما هللا فيتحمل الصوم إال يبقى ال حتى عمله سائر من المظالم من عليه ما ويؤدي عبده جل

  الجنة بالصوم

 محمد خراسان أبو ثنا إسماعيل بن القاسم عبيد أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  8120
 فاستاكوا صمتم إذا  قال علي عن بالل بن يزيد عن كيسان القصاب عمر أبو ثنا النعمان بن الصمد عبد ثنا السكن بن أحمد بن

  القيامة يوم عينيه بين نورا كانتا إال بالعشي شفتاه تيبس صائم من ليس فإنه بالعشي تستاكوا وال بالغداة

 عمر أبو كيسان ثنا الصمد عبد ثنا خراسان أبو ثنا عبيد أبو ثنا عمر بن علي أنبأ الفقيه لحارثا بن بكر أبو وأخبرنا - 8121
 بينه ومن بالقوي ليس عمر أبو كيسان علي قال مثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن خباب عن الرحمن عبد بن عمرو عن
  معروف غير علي وبين

 ثنا منصور أبو الخياط إسحاق بن محمد ثنا إسماعيل بن الحسين ثنا عمر بن يعل أنبأ الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  8122
 هللا صلى هللا رسول سمعت فإني فألقه العصر صليت فإذا العصر إلى السواك لك قال ھريرة أبي عن عطاء عن قيس بن عمر
  المسك ريح من هللا عند أطيب الصائم فم خلوف  يقول سلم و عليه

  



36 

 

  تمامه قبل منه لخروجوا التطوع صيام باب

 الواحد عبد ثنا كامل أبو ثنا اإلمام نصر بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8123
 بن يحيى بن طلحة ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا العقدي معاذ بن بشر ثنا محمد بن هللا عبد ثنا عمرو أبو وأخبرني قال زياد بن

 يا  يوم ذات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قالت المؤمنين أم عائشة عن طلحة بنت عائشة حدثتني هللا عبيد بن طلحة
 فأھديت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فخرج قالت صائم فإني قال شيء عندنا ما وهللا ال قلت قالت شيء عندك ھل عائشة

 خبأت وقد زور جاءنا أو ھدية لنا أھديت هللا رسول يا قلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جعر فلما زور جاءنا أو ھدية لنا
 مسلم رواه العقدي لفظ هللا عبد أبو قال صائما أصبحت كنت قد قال ثم فأكل به فجئت ھاتيه قال حيس قلت ھو ما قال شيئا لك
 الصدقة يخرج الرجل بمنزلة ذاك فقال الحديث بھذا اھدامج فحدثت طلحة قال فيه وزاد الجحدري كامل أبي عن الصحيح في
  أمسكھا شاء وإن أمضاھا شاء فإن ماله من

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 8124
 إنا فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علي دخل  قالت عائشة عن طلحة بنت عائشة عمته عن يحيى بن طلحة عن سفيان
 عن جماعة رواه وكذلك عيينة بن سفيان عن جماعة رواه ھكذا قربيه ولكن الصوم أريد كنت إني أما فقال حيسا لك خبأنا
  الحديث ھذا في القضاء منھم أحد يذكر لم يحيى بن طلحة

 محمد ثنا جميل بن إبراھيم بن إسحاق ثنا األصبھاني حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا وقد -  8125
 سلم و عليه هللا صلى النبي علي دخل  قالت عائشة عن عمته عن يحيى بن طلحة عن عيينة بن سفيان ثنا العباس بن عمرو بن

 تعالى هللا رحمه الدارقطني الحسن أبو وكان مكانه يوما وأقضي قربيه ولكن الصوم أريد كنت إني فقال حيسا لك خبأنا فقلت
 كذلك وليس عليه يتابع ولم غيره اللفظ بھذا يروه لم أنه ويزعم ھذا الباھلي العباس بن عمرو بن محمد على اللفظ ھذا في يحمل
  محفوظ غير بالحديث العلم أھل عند وھو عمره آخر في عيينة بن به حدث فقد

 ثنا المزني ثنا سالمة بن جعفر أبو أنبأ محمد بن شافع ثنا األرموي محمد بن مإبراھي إسحاق أبو بذلك أخبرنا -  8126
 الشافعي سمعت المزني قال مكانه يوما سأصوم آخره في وزاد الربيع رواه الذي باللفظ الحديث ھذا فذكر  سفيان أنبأ الشافعي
 يوما سأصوم فيه فأجاب بسنة يموت أن قبل هعلي عرضته ثم مكانه يوما سأصوم فيه يذكر ال مجالسه عامة سفيان سمعت يقول
 منھم يذكره ال يحيى بن طلحة عن الجماعة رواية مع اللفظ ھذا فيه يذكر ال الحديث لھذا دھره عامة وروايته الشيخ قال مكانه
 عبيد بن ويعلى القطان سعيد بن ويحيى الجراح بن ووكيع زياد بن الواحد وعبد الحجاج بن وشعبة الثوري سفيان منھم أحد

  اللفظة ھذه فيه ليس عائشة عن آخر وجه من روي وقد أعلم وهللا اللفظة ھذه خطأ على تدل وغيرھم

 معاذ بن سليمان ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثناه -  8127
 إذا قال ال قلت شيء أعندك فقال يوم ذات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علي دخل  قالت عائشة عن عكرمة عن سماك عن

  صحيح إسناد وھذا الصوم فرضت كنت وإن أفطر إذا قال نعم قلت شيء أعندك فقال آخر يوما علي ودخل قالت أصوم

 جعفر أبو حدثني القاضي وقال أخبرني هللا عبد أبو قال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8128
 أن  أبيه عن جحيفة أبي بن عون عن عميس أبو أنبأ عون بن جعفر أنبأ حازم بن أحمد ثنا الشيباني دحيم بن علي بن محمد
 شأنك ما فقال متبذلة الدرداء أم فإذا يزوره سلمان فجاءه قال الدرداء أبي وبين سلمان بين آخى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 به فرحب الدرداء أبو فجاء حاجة الدنيا من شيء في له وليس النھار ويصوم الليل يقوم الدرداء أبا أخاك إن قالت الدرداء أم يا
 بات ثم معه فأكل تأكل حتى بآكل أنا ما قال لتفطرنه عليك أقسمت قال صائم إني قال أطعم سلمان له فقال طعاما إليه وقرب
 حقا عليك ولربك حقا عليك لجسدك إن الدرداء أبا يا له وقال سلمان فمنعه يقوم أن الدرداء أبو أراد الليل من كان فلما عنده

 قال شئت إن اآلن قم قال الصبح وجه في كان فلما حقه حق ذي كل وأعط أھلك وأت وصل وأفطر صم حقا عليك وألھلك
 له فقال سلمان أمره بالذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ليخبر الدرداء أبو فدنا الصالة إلى خرجا ثم ركعا ثم فتوضآ فقاما
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 عن الصحيح في البخاري رواه سلمان لك قال ما مثل حقا عليك لجسدك إن الدرداء أبا يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  عون بن جعفر عن بندار

 بن عثمان ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 8129
 و عليه هللا صلى هللا رسول علي دخل  قالت عنھا هللا رضي الحارث بنت جويرية عن أيوب أبي عن قتادة عن شعبة أنبأ عمر
 الصحيح في البخاري أخرجه فأفطري قال ال قالت غدا تصومين قال ال قالت أمس صمت فقال صائمة وأنا الجمعة يوم سلم
  عبةش حديث من

 المبارك بن أحمد عمرو أبو ثنا القاضي منصور بن يحيى ثنا المذكر القاسم أبي بن الحسين بن محمد ذر أبو أخبرنا - 8130
 ھانئ أم عن صالح أبي عن حرب بن سماك عن صغيرة أبي بن حاتم ثنا الحجاج أبي بن يحيى ثنا رافع بن محمد ثنا المستملي
 سؤر فشربت صائمة وأنا سؤره فناولني فشرب فاستسقى سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو علي دخل  قالت عنھا هللا رضي
 فكرھت صائمة وأنا سؤرك ناولتني أخطأت أم أصبت أدري ال شيئا فعلت هللا رسول يا فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 شاء إن بالخيار المتطوع قال متطوعة تقل رمضان من قضاء أم أمتطوعة قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سؤر أرد أن
  أفطر شاء وإن صام

 القاضي عيسى بن صفوان ثنا القاضي قتيبة بن بكار ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8131
 هللا صلى هللا ولرس أن عنھا هللا رضي ھانئ أم عن صالح أبي عن حرب بن سماك عن صغيرة أبي بن حاتم يونس أبو ثنا

  أفطر شاء وإن صام شاء إن نفسه أمير المتطوع الصائم  يقول كان سلم و عليه

 أبو ثنا القاضي البرتي محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 8132
 أبو ثنا الحجاج بن إبراھيم ثنا يعلى أبو أنبأ حيان بن محمد أبو أنبأ يهالفق الحارث بن بكر أبو وأخبرنا ح عوانة أبو ثنا الوليد
 مكة فتح يوم بشراب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى  قالت منھا سمعه أنه جدته عن ھانئ أم بن بن عن سماك عن عوانة
 كنت إني هللا رسول يا فقلت لمس و عليه هللا صلى هللا رسول فضل أرد أن فكرھت صائمة وكنت فشربت ناولني ثم فشرب
 لفظ ھذا يضرك فال قال ال فقلت شيئا عنك تقضين أكنت لھا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فضل أرد أن فكرھت صائمة
 عليه هللا صلى النبي أن منھا سمعه أنه زعم ھانئ أم عن ھانئ أم بن بن ھارون عن قال الوليد أبي رواية وفي إبراھيم حديث

  كتابه من سماك حديث حدثنا الوليد أبو قال يضرك فال ال قالت شيئا عنك تقضين أكنت لھا قال لمس و

 قريش من رجل جعدة أنبأ شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو وحدثنا -  8133
 أم عن فحدثني جعدة أفضلھما أنا فلقيت شعبة قال ھانئ أم اابن أخبرني فيقول يحدثه حرب بن سماك وكان ھانئ أم بن وھو
 صائمة كنت هللا رسول يا فقالت فشربت ناولھا ثم فشرب شرابا فناولته عليھا دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ھانئ
 لجعدة فقلت شعبة قال فطرأ شاء وإن صام شاء إن نفسه أمير أو أمين المتطوع الصائم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال

  ھانئ أم عن ھانئ أم مولى صالح وأبو أھلنا أخبرني قال ھانئ أم من أنت أسمعته

 يزيد عن الحميد عبد بن جرير ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  8134
 صلى هللا رسول يسار عن فجلست فاطمة جاءت مكة فتح يوم كان لما  قالت ئھان أم عن الحارث بن هللا عبد عن زياد أبي بن
 يا فقالت منه فشربت ھانئ أم ناوله ثم فشرب فناولته شراب فيه بإناء الوليدة فجاءت قال يمينه عن ھانئ وأم سلم و عليه هللا

  تطوعا كان إن ضركي فال قال ال قالت شيئا تقضين أكنت لھا فقال صائمة وكنت أفطرت لقد هللا رسول

 ثنا محمد بن عباس ثنا العباس بن محمد بن حمزة أنبأ ببغداد شاذان بن إبراھيم بن أحمد بن الحسن علي أبو أخبرنا - 8135
 تنوي وأنت أصبحت إذا  قال مسعود بن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل أنبأ موسى بن يعني هللا عبيد

  أفطرت شئت وإن صمت شئت إن النظرين بأحد فأنت الصيام
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 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 8136
  عنه هللا رضي عباس بن أن رباح أبي بن عطاء عن جريج بن عن رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد وعبد خالد بن مسلم
 أو احتسب ما أجر فله يوفه ولم سبعا طاف رجل أمثاال لذلك ويضرب التطوع صيام في اإلنسان يفطر أن بأسا يرى ال نكا

  احتسب ما أجر فله أخرى يصل ولم ركعة صلى

 اردين بن عمرو عن جريج بن عن المجيد وعبد مسلم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا زكريا أبو أخبرنا - 8137
  بأسا التطوع صيام في باإلفطار يرى ال عنه هللا رضي عباس بن كان  قال

 بن جابر عن الزبير أبي عن جريج بن عن المجيد عبد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا زكريا أبو وأخبرنا - 8138
  بأسا التطوع صيام في باإلفطار يرى ال كان  أنه عنه هللا رضي هللا عبد

 عن األشجعي مالك أبي عن معاوية أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8139
  رفعه يصح وال مرفوعا أخر أوجه من ھذا وروي النھار نصف وبين بينه ما بالخيار الصائم  قال عمر بن عن عبيدة بن سعد

 هللا عبد بن إبراھيم ثنا قوھيار بن محمد بن العباس الفضل أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  8140
 الصائم  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن مالك بن أنس عن عبيدة أبو ثنا الطويل حميد ثنا عمارة بن عون أنبأ السعدي
  النھار نصف وبين بينه ما بالخيار

 أبي عن القاسم عن الزبير بن جعفر ثنا عمارة بن عون أنبأ إبراھيم ثنا الفضل أبو أنبأ العلوي الحسن أبو وحدثنا -  8141
  ضعيف وھو العنبري عمارة بن عون به تفرد مثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن أمامة

 بن يحيى اثن األزرق الفرج بن محمد ثنا ببغداد البزاز إبراھيم بن محمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8142
 يقول سلم و عليه هللا صلى القاسم أبا خليلي سمعت يقول ذر أبا سمعت قال نبھان بن سريع ثنا مزاحم بن إبراھيم ثنا غيالن
   النھار نصف إلى بالخيار التطوع في الصائم

 إبراھيم مثله بإسناده  فذكره األزرق الفرج بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا -  8143
  مجھوالن نبھان بن وسريع مزاحم بن

  تطوعا صومه كان إن القضاء في التخيير باب

 سلمة بن حماد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا -  8144
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علي دخل  قالت طالب أبي نتب ھانئ أم عن ھانئ أم بن ھارون عن حرب بن سماك عن

 أن كرھت ولكني صائمة كنت إني هللا رسول يا وقلت فشربت ناولني ثم فشرب بشراب دعا قال أو فشرب بشراب له فدعوت
 شئت فإن تطوعا كان وإن مكانه يوما فصومي رمضان من قضاء كان إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سؤرك أرد

  تقضي فال شئت وإن فاقضي

 حماد ثنا الطيالسي الوليد أبو ثنا البرتي محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 8145
 ميو سلم و عليه هللا صلى النبي علي دخل  قالت ھانئ أم بن بن أو ھانئ أم بنت بن ھارون عن حرب بن سماك عن سلمة بن
 من قضاء كان إن فقال سؤرك أرد أن كرھت وإني صائمة كنت إني هللا رسول يا فقلت فشربته شرابه فضل فناولني مكة فتح

  تقضيه فال شئت وإن فاقضيه شئت فإن تطوعا كان وإن مكانه يوما فصومي رمضان

 عبد بن محمد ثنا الھروي الفضل بيأ بن حاتم أبو أنبأ األنصاري قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا -  8146
 لرسول صنعت  قال أنه الخدري سعيد أبي عن المنكدر بن محمد عن أويس أبو ثنا أويس أبي بن إسماعيل أنبأ السامي الرحمن

 هللا صلى هللا رسول فقال صائم إني القوم من رجل قال الطعام وضع فلما وأصحابه ھو فأتاني طعاما سلم و عليه هللا صلى هللا
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 الخدري سعيد أبي عن آخر بإسناد ذلك وروي شئت إن يوما مكانه وصم أفطر له قال ثم لكم وتكلف أخوكم دعاكم سلم و عليه
  الخالفيات في أخرجناه قد

  القضاء عليه رأى من باب

 ثنا يعقوب بن دمحم العباس أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 8147
 قال شھاب بن عن يزيد بن ويونس أنس بن ومالك عمر بن هللا عبد أخبرك وھب بن هللا عبد على قرئ قال نصر بن بحر
 النبي عليھما فدخل عليه فأفطرتا طعام لھما فأھدي متطوعتين صائمتين أصبحتا عنھما هللا رضي وحفصة عائشة أن  بلغني
 وعائشة أنا أصبحت إني هللا رسول يا أبيھا ابنة وكانت بالكالم فبدرتني حفصة فقالت عائشة قالت سلم و عليه هللا صلى

 الحديث ھذا آخر يوما مكانه اقضيا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال عليه فأفطرنا طعام لنا وأھدي متطوعتين صائمتين
 بن ويحيى جريج وبن راشد بن ومعمر يزيد بن ويونس أنس بن مالك منقطعا عنه الزھري أصحاب من الحفاظ ثقات رواه
  وغيرھم وائل بن وبكر الزبيدي الوليد بن ومحمد عيينة بن وسفيان عمر بن هللا وعبيد سعيد

 الحسن بن علي ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا وقد - 8148
 وحفصة أنا كنت  قالت عائشة عن الزبير بن عروة عن الزھري عن برقان بن جعفر أنبأ موسى بن هللا عبيد ثنا الھاللي
 أبيھا ابنة وكانت حفصة فبدرتني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علينا فدخل فأكلناه فاشتھيناه طعام لنا فعرض صائمتين
 األخضر أبي بن وصالح برقان بن جعفر رواه ھكذا خرآ يوما اقضيا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال القصة عليه فقصت
  الزھري عن فيه وھموا وقد الزھري عن حسين بن وسفيان

 عبد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا وقد - 8149
 وحفصة أنا أصبحت قالت أنھا عائشة عن عروة أحدثك له قلت شھاب بن عن جريج بن ثنا عبادة بن روح ثنا محمد بن الملك

 يدخل كان من بعض عن الملك عبد بن سليمان خالفة في ناس حدثني ولكني شيئا ھذا في عروة من أسمع لم فقال صائمتين
 سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول علينا فدخل فأكلناھا ھدية لنا فأھدي صائمتين وحفصة أنا أصبحت قالت أنھا  عائشة على

 عن خالد بن ومسلم ھمام بن الرزاق عبد رواه وكذلك مكانه يوما اقضيا فقال له ذلك فذكرت أبيھا ابنة وكانت حفصة فبدرتني
  جريج بن

 بن محمد ثنا األبار علي بن أحمد ثنا الفقيه الحسن بن سلمان بن أحمد أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  8150
 أنا أصبحت  قالت عائشة عن عروة عن الزھري عن األخضر أبي بن صالح من سمعناه قال سفيان ثنا الجواز صورمن

 حفصة فابتدرتني سلم و عليه هللا صلى النبي علينا ودخل منه فأكلنا عليه محروص والطعام طعام لنا فأھدي صائمتين وحفصة
 وقال سلم و عليه هللا صلى النبي فتبسم منه فأكلنا طعام لنا فأھدي نصائمتي أصبحنا هللا رسول يا فقالت أبيھا بنت وكانت
  ال قال عروة عن ھو فقالوا شاھد أنا الزھري فسألوا سفيان قال مكانه يوما صوما

 قال سفيان ثنا الحميدي بكر أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 8151
 عند ذلك وكان ال فقال عروة عن ھو للزھري فقيل سفيان فقال مرسال الحديث ذلك فذكر  عائشة عن يحدث الزھري سمعت
 قال عروة عن الزھري عن حدثناه األخضر أبي بن صالح سمعت كنت وقد سفيان قال الصالة وأقيمت المجلس من قيامه

 قال أنه معمر عن واحد غير أخبرني الحميدي بكر أبو قال عرضال قبل من أتى صالحا أن فظننت عروة عن ھو ليس الزھري
 بأنه عدل شاھدا وھما الزھري على شھدا عيينة بن وسفيان جريج بن فھذان نسيته ما عروة حديث من كان لو الحديث ھذا في
 الحديث ھذا عن البخاري إسماعيل بن محمد سألت الترمذي عيسى أبو قال وصله من وصل يصح فكيف عروة من يسمعه لم

 بن وسفيان جريج بن بحكاية واحتج الذھلي يحيى بن محمد قال وكذلك عائشة عن عروة عن الزھري حديث يصح ال فقال
 عن عمرة عن سعيد بن يحيى عن حازم بن جرير عن روي وقد األئمة من الزھري عن الحديث أرسل من وبإرسال عيينة
 عن والمحفوظ المديني بن وعلي حنبل بن أحمد ذلك في خطأه وقد فيه اھمو فھو الثقات من كان وإن حازم بن وجرير عائشة
  مرسال عائشة عن الزھري عن سعيد بن يحيى
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 بكر أبا سمعت يقول بجير بن محمد بن عمر سمعت قال الصيرفي بندار بن علي أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8152
 صائمتين وحفصة أنا أصبحت  عائشة عن عمرة عن يحيى عن تحفظه بلحن بن أحمد يعني هللا عبد ألبي قلت يقول األثرم
  بالتوھم يحدث كان جرير فقال حازم بن جرير قلت رواه من وقال فأنكره

 بن أحمد ثنا الخالل موسى بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ مظفر بن محمد حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8153
 أنا أصبحت  قالت عائشة عن عمرة عن سعيد بن يحيى عن تحفظ الحسن أبا يا المديني بن يلعل قلت قال الرمادي منصور
 يقول مثلك فقال فضحك قال سعيد بن يحيى عن حازم بن جرير عن وھب بن قلت ھذا روى من لي فقال صائمتين وحفصة

 عن آخر وجه من وروي ئمتينصا أصبحتا وحفصة عائشة أن الزھري عن سعيد بن يحيى عن زيد بن حماد حدثنا ھذا مثل
  عائشة عن عروة

 بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الفضل بن موسى بن ومحمد الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرناه - 8154
 عن الزبير بن عروة عن عروة مولى زميل حدثني قال الھاد بن عن مالك بن وعمر حيوة أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا سليمان
 ثم فأفطرتا نعم قالت تفطري أن لك ھل لصاحبتھا إحداھما فقالت صائمتين وكنا طعام ولحفصة لي أھدي  قالت أنھا عائشة
 يوما صوما عليكما ال فقال فأفطرنا فاشتھيناه ھدية لنا أھدي إنا هللا رسول يا له فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دخل
 سعد أبو أخبرنا إسناده في عروة بعضھم يذكر ولم زميل أبي عن بعضھم وقال وھب بن عن جماعة إسناده أقام مكانه آخر

 من سماع لزميل يعرف ال الھاد بن عنه روى عروة عن عباس بن زميل قال الحافظ عدي بن هللا عبد أحمد أبو أنبأ الماليني
 عن أخر أوجه من وروي الشيخ قال البخاري عن يذكره حماد بن سمعت الحجة به تقوم وال زميل من الھاد البن وال عروة
  الخالفيات في ضعفھا بينت قد ذلك من شيء يصح ال عائشة

 مسعر أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8155
 مكانه قال أو مكانه يوما فليصم يفطر أن له فبدا صائما أحدكم حأصب إذا  قال عباس بن عن عطاء عن ثابت أبي بن حبيب عن
  مسعر شك يوما

  الصوم في الوصال عن النھي باب

 قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أنبأ بالطابران الفقيه يعقوب بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 8156
 قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ فظالحا هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك على
 لست إني قال تواصل إنك قالوا الوصال عن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن نافع عن مالك على قرأت
 ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه يحيى بن يحيى حديث لفظ وأسقي أطعم أبيت إني كھيئتكم
  يحيى بن يحيى عن مسلم

 بن محمد بن محمد بن سعيد عثمان وأبو المقرئ حامد أبي بن الرحمن عبد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8157
 هللا عبيد عن الطنافسي يدعب بن محمد ثنا العامري علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا النيسابوري عبدان
 إني قال تواصل إنك له فقيل ونھاھم رمضان في واصل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن عمر بن

  هللا عبيد حديث من الصحيح في مسلم أخرجه وأسقى أطعم إني مثلكم لست

 بن أحمد ثنا بالويه بن إبراھيم بن هللا عبيد ثنا إمالء هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا -  8158
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبو حدثني ما ھذا قال منبه بن ھمام عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف
 من فاكلفوا ويسقيني ربي عمنييط أبيت إني مثلكم ذاكم في لست إني قال هللا رسول يا تواصل فإنك قالوا والوصال إياكم  سلم

 واألعرج زرعة أبي حديث من مسلم وأخرجه الرزاق عبد عن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه طاقة به لكم ما العمل
  ھريرة أبي عن صالح وأبي
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 أبو ثنا يسىع بن محمد بن يعني علي أنبأ المزني هللا عبد بن أحمد محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8159
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال ھريرة أبا أن الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني الزھري عن شعيب أخبرني اليمان
 أبوا فلما ويسقيني ربي يطعمني أبيت إني مثلي وأيكم قال تواصل هللا رسول يا فإنك المسلمين من رجل له فقال الوصال عن
 رواه ينتھوا أن أبوا حين بھم كالتنكيل لزدتكم تأخر لو فقال الھالل رأوا ثم يوما ثم يوما بھم لواص الوصال عن ينتھوا أن

  الزھري شھاب بن عن يزيد بن يونس حديث من مسلم وأخرجه اليمان أبي عن الصحيح في البخاري

 بن يزيد ثنا النرسي هللا عبيد بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8160
 الشھر آخر في واصل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن البناني ثابت عن الطويل حميد أنبأ ھارون
 إنكم تعمقھم المتعمقون يدع وصاال لواصلت الشھر لنا مد لو  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك فبلغ الناس فواصل
 رمضان شھر آخر في وقال حميد عن الحارث بن خالد حديث من مسلم أخرجه ويسقيني ربي يطعمني أبيت إني تيكھيئ لستم
  أنس عن قتادة حديث من البخاري وأخرجه ويسقيني ربي يطعمني أظل إني وقال

 بن إسحاق ثنا قاال القباني محمد بن وحسين سلمة بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8161
 سلم و عليه هللا صلى النبي نھاھم  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن سليمان بن عبدة أنبأ إبراھيم
 عن الصحيح في البخاري رواه ويسقيني ربي يطعمني إنه كھيئتكم لست إني قال تواصل إنك قالوا لھم رحمة الوصال عن

  وعثمان إبراھيم بن إسحاق عن مسلم ورواه عبدة عن رهوغي شيبة أبي بن عثمان

 عن الھاد بن عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 8162
 أراد فأيكم تواصلوا ال  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن خباب بن هللا عبد
 يسقيني وساق يطعمني مطعما لي إن كھيئتكم لست إني قال هللا رسول يا تواصل فإنك قالوا السحر حتى فليواصل يواصل أن

  الليث عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه

  الحاج لغير عرفة يوم صوم باب

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيرھما المزكي إسحاق أبي بن يازكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8163
 معبد بن هللا عبد عن يحدث جرير بن غيالن سمعت قال شعبة ثنا قاال حكام بن وعمرو عبادة بن روح ثنا قتيبة بن بكار

 الماضية السنة يكفر قال عرفة يوم صوم عن سئل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  األنصاري قتادة أبي عن الزماني
  وغيره شعبة حديث من الصحيح في مسلم أخرجه والباقية

 ثنا الصفار محمد بن إسماعيل علي أبو ثنا ببغداد القطان الفضل بن محمد بن الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا - 8164
 قتادة أبي عن حرملة أبي عن الخليل أبي عن قزعة أبي عن شابور بن داود عن عيينة بن سفيان ثنا المخرمي أيوب بن هللا عبد
  سنة كفارة عاشوراء يوم وصوم تليھا والتي سنة كفارة عرفة يوم صوم  سلم و عليه هللا صلى النبي به يبلغ

 يوم صيام عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  قال قتادة أبي عن الشيباني إياس بن حرملة عن مجاھد ورواه - 8165
 بن هللا عبد محمد أبو أخبرناه مستقبلة وسنة ماضية سنة سنتين يكفر فقال عرفة يوم صيام عن وسئل السنة يكفر فقال راءعاشو
 فذكره مجاھد عن منصور أخبرني الثوري أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار إسماعيل أنبأ ببغداد السكري يحيى
 أبي عن قتادة أبي مولى عن أو قتادة أبي عن الشيباني إياس بن حرملة عن البصري الخليل أبي عن منصور عن جرير ورواه
 أبو أخبرناه سنة كفارة عاشوراء وصوم بعده وسنة قبله سنة سنتين كفارة عرفة صوم قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن قتادة

  فذكره جرير ثنا لربيعا أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن

 حامد أبو أخبرناه قتادة أبي عن قتادة ألبي مولى عن الشيباني حرملة عن الخليل أبي عن منصور عن الثوري ورواه - 8166
  فذكره  سفيان عن الحفري داود أبو ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا األصم العباس أبو ثنا المھرجاني
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  عرفة ومي صوم ترك في للحاج االختيار باب

 ثنا يوسف بن هللا عبد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8167
 عندھا تماروا أناسا أن  الحارث بنت الفضل أم عن عباس بن مولى عمير عن هللا عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن مالك
 رضي الفضل أم إليه فأرسلت بصائم ليس بعضھم وقال صائم ھو بعضھم فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول في عرفة يوم
  فشرب بعير على بعرفة واقف وھو لبن بقدح عنھا هللا

 ثنا قاال الصمد عبد بن وحسن السالم عبد بن محمد ثنا الشيباني يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8168
 بن يحيى عن مسلم ورواه يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه فذكره  مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى
  النضر أبي سالم عن وغيرھم الحارث بن وعمرو عيينة بن وسفيان الثوري سفيان رواه وكذلك يحيى

 بن ومحمد مھاجر بن حسن بن حسين ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا - 8169
 كريب عن األشج بن بكير عن الحارث بن يعني عمرو أخبرني وھب بن عن سعيد بن ھارون ثنا قاال مھران بن إسماعيل
 إليه فأرسلت عرفة يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صيام في شكوا الناس إن  قالت أنھا ميمونة عن عباس بن مولى
 بن عن سليمان بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه ينظرون والناس منه فشرب الموقف في واقف وھو بحالب ميمونة
  سعيد بن ھارون عن مسلم ورواه وھب

 بكار بن يعني سھل ثنا عمر بن عثمان حدثني الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8170
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  فحدث بعرفة رمانا يأكل وھو عباس بن على أتيت قال رجبي بن سعيد عن أيوب ثنا وھيب ثنا
  كما زيد بن حماد ورواه أيوب عن عيينة بن سفيان رواه وكذلك بعرفة أفطر سلم

 بحر بن سليمان ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8171
 أن  الفضل أم حدثتني وقال فأكله برمان أتى بعرفة أفطر عباس بن أن عكرمة عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا قاال الربيع وأبو

  فشربه بلبن الفضل أم أتته بعرفة أفطر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 ح الكلبي أسامة أبو ثنا يعقوب بن محمد اسالعب أبو ثنا قاال موسى بن محمد سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8172
 مھدي عن عقيل بن حوشب ثنا حرب بن سليمان ثنا قاال داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا
 عرفة يوم صوم عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  فحدثنا بيته في ھريرة أبي عند كنا قال عكرمة ثنا الھجري
  بعرفة

 ثنا الطيالسي داود أبو ثنا الزبرقان بن جعفر بن يحيى ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8173
 صوم عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال ھريرة أبي عن عكرمة عن العبدي حسان بن مھدي ثنا عقيل بن حوشب

  بعرفات عرفة يوم

 العبدي إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا - 8174
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن كريز بن هللا عبيد بن طلحة عن عباس بن مولى زياد عن مالك ثنا بكير بن يحيى ثنا

  مرسل ھذا شريك ال وحده هللا إال إله ال قبلي من والنبيون اأن قلت ما وأفضل عرفة يوم دعاء الدعاء أفضل

  الحجة ذي من العشر في الصالح العمل باب

 عن معاوية أبو ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يوسف بن يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8175
 داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو وأخبرنا ح البطين مسلم عن األعمش

 ما  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن جبير بن سعيد عن يحدث البطين مسلم سمعت قال األعمش عن شعبة ثنا
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 رجل إال هللا سبيل في الجھاد وال قال هللا سبيل في الجھاد وال هللا رسول يا قالوا الحجة ذي عشر في منه أفضل أيام في العمل
 صلى هللا رسول قال قال معاوية أبي رواية وفي شعبة حديث لفظ بشيء ذلك من يرجع ال ثم هللا سبيل في وماله بنفسه خرج
 في لبخاريا رواه بمعناه والباقي العشر أيام يعني األيام ھذه من هللا إلى أحب فيھا الصالح العمل أيام من ما سلم و عليه هللا

  شعبة عن عرعرة بن محمد عن الصحيح

 الصباح بن الحر عن عوانة أبو ثنا مسدد ثنا الخليل بن زياد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 8176
 يصوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت سلم و عليه هللا صلى النبي أزواج بعض عن امرأته عن خالد بن ھنيدة عن
 عن داود أبو ورواه آخر ويوما تعني والخميس الشھر من اثنين أول شھر كل من أيام وثالثة عاشوراء ويوم الحجة ذي تسع
  مسدد

 أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا -  8177
 بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ له واللفظ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عمشاأل ثنا عبيد بن يعلى

 صائما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ما قالت  عائشة عن األسود عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو أنبأ إبراھيم
 بن حديث من مضى ما مع النافي من أولى والمثبت وغيره إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه قط العشر في

  عباس

   الحجة ذي من أيام تسعة في رمضان قضاء جواز باب

 ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي عمرو بن أحمد نصر أبو أنبأ الحافظ إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا -  8178
 إلي أحب أيام من ما  قال عنه هللا رضي عمر أن أبيه عن قيس بن األسود عن سفيان ثنا ليدالو بن هللا عبد ثنا الحسن بن علي
 فقال رجل وسأله ھريرة أبا سمعت قال موھب بن عثمان حدثنا سفيان وحدثنا قال العشر أيام من رمضان شھر فيھا أقضي أن
  شئت ما بعد تطوع ثم فاقضه هللا بحق ابدأ بل ال قال العشر في أتطوع أن أريد وأنا رمضان علي إن

 أبي عن سفيان ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد أنبأ البصري عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 8179
 صائم وأنت تحتجم وال منفردا أظنه الجمعة يوم تصم وال الحجة ذي في رمضان تقض ال  عنه هللا رضي علي قال قال إسحاق
 إحدى في قضاءه يرى كان ألنه وھذا العشر في القضاء كراھية في عنه هللا رضي علي عن الحسن نع أيضا وروي

  التشريق وأيام النحر بيوم تتابعه انقطع أيام تسعة على قضاؤه عليه وجب ما زاد فإذا متتابعا عنه الروايتين

  عاشوراء يوم فضل باب

 عن سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8180
 اليھود فوجد المدينة قدم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن أبيه عن جبير بن سعيد بن هللا عبد عن أيوب
 عز هللا أنجى عظيم يوم ھذا فقالوا تصومونه الذي اليوم ھذا ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھم فقال عاشوراء يوم صياما

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال نصومه فنحن شكرا موسى فصامه وقومه فرعون فيه وغرق وقومه موسى فيه جل و
 بن علي عن الصحيح في البخاري رواه بصيامه وأمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصامه منكم بموسى وأولى أحق فنحن
  عمر أبي بن عن مسلم ورواه سفيان عن نيالمدي

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا -  8181
 و ليهع هللا صلى هللا رسول رأيت ما  يقول عباس بن سمع أنه يزيد أبي بن هللا عبيد عن جريج بن أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور

 محمد عن الصحيح في مسلم رواه رمضان وشھر عاشوراء يوم اليوم ھذا إال غيره على فضله يلتمس يوم صيام يتحرى سلم
  هللا عبيد عن عيينة بن حديث من وأخرجاه الرزاق عبد عن رافع بن
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 زيد بن حماد ثنا داود أبو اثن حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 8182
 الزماني معبد بن هللا عبد عن جرير بن غيالن عن قتادة عن ھشام وقال جرير بن غيالن عن ومھدي حماد قال ومھدي وھشام
 وجھه في ذلك عرف حتى فغضب صومه عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سأل أعرابيا أن  عنه هللا رضي قتادة أبي عن
 عمر يزل فلم رسوله وغضب هللا غضب من با أعوذ نبيا وبك دينا وباإلسالم ربا با رضينا فقال عنه هللا رضي عمر فقام

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال كله الدھر يصوم رجل في تقول ما هللا رسول يا فقال سكن حتى ذلك يردد عنه هللا رضي
 فقال ذلك يطيق ومن فقال يوما ويفطر يومين يصوم بمن كيف هللا رسول يا فقال أفطر وما صام ما قال أو أفطر وال صام ال
 يوم صوم في تقول فما هللا رسول يا فقال ذلك طوقت أني لوددت فقال يوما ويصوم يومين يفطر بمن كيف هللا رسول يا

 صوم ذلك فقال يوما ويفطر يوما يصوم رجل في تقول فما هللا رسول يا فقال فيه علي وأنزل فيه ولدت يوم ذلك فقال اإلثنين
 السنة يكفر أن جل و عز هللا على ألحتسب إني قال عاشوراء يوم صوم في تقول فما هللا رسول يا قال السالم عليه داود أخي
 رواه بعدھا التي والسنة قبلھا التي السنة يكفر أن هللا على ألحتسب إني قال عرفة يوم صوم في تقول فما هللا رسول يا قال
  ميمون بن مھدي عن آخر وجه ومن زيد بن حماد عن وغيره يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  8183
 من عاشوراء يوم بصيام آمر كان أحدا أيتر ما  قال يزيد بن األسود عن إسحاق أبي عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور
  عنھما هللا رضي موسى وأبي علي

  التاسع يوم صوم باب

 ثنا المطوعي سھل بن حمدويه بن محمد نصر أبو أنبأ إمالء العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 8184
 محمد بكر أبو أنبأ له واللفظ األصبھاني يوسف بن هللا عبد دمحم أبو وحدثنا ح مريم أبي بن سعيد ثنا اآلملي حماد بن هللا عبد
 سمع أنه أمية بن إسماعيل حدثني أيوب بن يحيى ثنا مريم أبي بن سعيد أنبأ حيويه بن محمد أنبأ القطان الحسن بن الحسين بن
 وأمر عاشوراء يوم لمس و عليه هللا صلى هللا رسول صام حين يقول عباس بن هللا عبد سمعت يقول طريف بن غطفان أبا

 صمنا المقبل العام كان فإذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال والنصارى اليھود تعظمه يوم إنه هللا رسول يا  قالوا بصيامه
 بن الحسن عن الصحيح في مسلم رواه سلم و عليه هللا صلى النبي توفي حتى المقبل العام يأت فلم قال هللا شاء إن التاسع يوم
  مريم أبي بن عن الحلواني يعل

 بن ثنا عبادة بن روح ثنا مصر قاضي قتيبة بن بكار ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8185
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن هللا عبد عن عمير بن عبيد بن هللا عبد عن عباس بن القاسم عن ذئب أبي
 يونس بن أحمد ورواه ذئب أبي بن عن وكيع حديث من الصحيح في مسلم أخرجه التاسع اليوم ألصومن قابل إلى سلمت لئن
  عاشوراء يوم يفوته أن مخافة التاسع اليوم صمت هللا شاء إن عشت إن متنه في وقال ذئب أبي بن عن

 داود أبو ثنا مصر قاضي قتيبة بن بكار بكرة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8186
 عنه هللا رضي عباس بن إلى انتھيت  قال األعرج بن الحكم سمعت قال عمر بن حاجب ثنا قاال عبادة بن وروح الطيالسي

 أي عن الق ثم قاعدا فاستوى عاشوراء يوم عن أخبرني فقلت الجليس نعم وكان إليه فجلست قال زمزم عند رداءه متوسد وھو
 قلت قال صائما فأصبح تاسعه من أصبحت فإذا فاعدد المحرم ھالل رأيت إذا قال نصوم يوم أي صيامه عن قلت تسأل حاله
 هللا رضي وكأنه حاجب عن وكيع حديث من الصحيح في مسلم أخرجه نعم قال سلم و عليه هللا صلى محمد يصوم كان كذلك
  ھذا يبين والذي صومه على سلم و عليه هللا صلى عزمه من روى ما نعم الجواب يف بقوله وأراد العاشر مع صومه أراد عنه

 ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا ما -  8187
 عبيد أيضا ورواه اليھود وخالفوا والعاشر عالتاس صوموا  يقول عباس بن سمع أنه عطاء أخبرني جريج بن أنبأ الرزاق عبد
  موقوفا كذلك عباس بن عن يزيد أبي بن هللا
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 بن عن سفيان ثنا الحميدي حدثني سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  8188
 يوم أو قبله يوم بصيام آلمرن بقيت لئن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن جده عن أبيه عن علي بن داود عن ليلى أبي
  عاشوراء يوم بعده

 ح ھشيم ثنا مسدد ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  8189
 ثنا الربيع أبو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا
 يوم صوموا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن جده عن أبيه عن علي بن داود عن ليلى أبي بن أنبأ ھشيم

 يوما قبله صوموا عبدان بن رواية وفي المقرئ حديث لفظ ھذا يوما بعده أو يوما قبله صوموا اليھود فيه وخالفوا عاشوراء
  وبعده قبله ليلى أبي بن عن شھاب بن رواه وبمعناه يوما وبعده

  وجوبه نسخ ثم واجبا كان عاشوراء صوم أن زعم من باب

 ح قالبة أبو ثنا الحربي سليمان بن محمد بن علي أنبأ ببغداد الدقاق طاھر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا -  8190
 إبراھيم بن مكي ثنا الرقاشي محمد بن الملك عبد ثنا الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ له لفظوال الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا

 يأمرھم قومه إلى عاشوراء يوم أسلم من رجال بعث سلم و عليه هللا صلى النبي أن  األكوع بن سلمة عن عبيد أبي بن يزيد ثنا
 مكي عن الصحيح في البخاري رواه يومه بقية فليصم منھم طعم من قال يطعموا حتى آتيھم أرى ما فقال اليوم ھذا فليصوموا

  عبيد أبي بن يزيد عن إسماعيل بن حاتم حديث من مسلم وأخرجه إبراھيم بن

 بن بشر ثنا مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8191
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أرسل  قالت عنھما هللا رضي عفراء بن معوذ بنت الربيع عن ذكوان بن خالد ثنا المفضل
 بقية فليتم مفطرا أصبح كان ومن صومه فليتم صائما أصبح كان من المدينة حول التي األنصار قرى إلى عاشوراء صبيحة
 أحدھم بكى فإذا المسجد إلى بھم ونذھب العھن من اللعبة لھم ونجعل الصغار صبياننا ونصوم ذلك بعد نصومه فكنا قالت يومه
 نافع بن بكر أبي عن مسلم وأخرجه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه اإلفطار عند يكون حتى ذلك أعطيناه الطعام على
  المفضل بن بشر عن

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيره المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8192
 ھشام عن مالك عن مسلمة بن هللا عبد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبا الروذباري علي أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي

 صلى هللا رسول وكان الجاھلية في قريش تصومه يوما عاشوراء يوم كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن
 رمضان فرض فلما بصيامه وأمر صامه المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم فلما الجاھلية في يصومه سلم و عليه هللا
 بن هللا عبد القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه تركه شاء ومن صامه شاء فمن عاشوراء يوم وترك الفريضة ھو كان

  ھشام عن أخر أوجه من مسلم وأخرجه مسلمة

 عن شعيب أنبأ اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي ثنا المزني هللا عبد بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8193
 يوم بصيام أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة أن الزبير بن عروة أخبرني الزھري
 البخاري رواه أفطر شاء ومن عاشوراء صام شاء من كان رمضان شھر صيام فرض افلم رمضان يفرض أن قبل عاشوراء

 مالك بن عراك حديث من وأخرجاه الزھري عن يزيد بن ويونس عيينة بن حديث من مسلم ورواه اليمان أبي عن الصحيح في
  الترك لفظ من ھشام حديث في ما عروة عن حديثھما في وليس عروة عن

 أحمد أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا الماسرجسي المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو وأخبرنا - 8194
 قيس بن األشعث دخل  قال يزيد بن الرحمن عبد عن عمير بن عمارة عن األعمش ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد
 يوم ما أوتدري قال عاشوراء يوم اليوم ليس أو فقال لغداءل ادن محمد أبا يا فقال يتغدى وھو عاشوراء يوم هللا عبد على

 أخرجه ترك رمضان نزل فلما رمضان ينزل أن قبل يصومه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان يوما كان إنما عاشوراء
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 وقيل هللا عبد عن السكن بن قيس عن عمارة عن زبيد ورواه األعمش عن وجرير معاوية أبي حديث من الصحيح في مسلم
  هللا عبد عن علقمة ورواه السكن بن قيس عن عبيدة بن سعد عن زبيد عن

 علي بن حسن ثنا قاال إسماعيل بن ومحمد طالب أبي بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8195
 وأن عاشوراء يوم يصومون كانوا الجاھلية أھل أن  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن نمير بن هللا عبد ثنا الحلواني
 عليه هللا صلى هللا رسول قال رمضان افترض فلما رمضان يفرض أن قبل والمسلمون صامه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا عبد عن وغيره بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه ترك شاء ومن صامه شاء فمن هللا أيام من يوم عاشوراء إن سلم و
  هللا عبيد عن القطان يحيى حديث من وأخرجاه نمير بن

 ثنا الفقيه ھارون بن أحمد العباس أبو ثنا الدھان محبوب بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد الرحمن عبد أبو أخبرنا -  8196
 ببغداد البزاز براھيمإ بن محمد بن غيالن القاسم وأبو الصقر بن علي بن طلحة القاسم أبو وأخبرنا ح األسدي موسى بن بشر
 شيبان ثنا األشيب موسى بن الحسن ثنا قاال األزرق الفرج بن محمد ثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد بكر أبو ثنا قاال
 نب هللا عبيد ثنا غرزة أبي بن حازم بن أحمد ثنا الشيباني دحيم بن علي بن محمد جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح

 و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال سمرة بن جابر عن ثور أبي بن جعفر عن الشعثاء أبي بن أشعث عن شيبان أنبأ موسى
 لفظ عنده يتعاھدنا ولم ينھنا ولم يأمرنا لم رمضان فرض فلما عنده ويتعاھدنا عليه ويحثنا عاشوراء يوم بصيام يأمرنا سلم

  هللا عبيد عن شيبة أبي بن بكر أبي عن يحالصح في مسلم رواه هللا عبيد حديث

 ثنا المديني بن علي ثنا الدميك أبي بن طاھر بن محمد ثنا الباقرحي جعفر بن مخلد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8197
 يوما عاشوراء يوم كان  األشعري موسى أبو قال قال شھاب بن طارق عن مسلم بن قيس عن العميس أبي عن أسامة بن حماد
 المديني بن علي عن الصحيح في البخاري رواه أنتم فصوموه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال عيدا وتتخذه اليھود تعظمه
  أسامة بن حماد أسامة أبي عن شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه

 شعبة ثنا روح ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا الفقيه النضر أبو أنبأ بالطابران الفقيه يعقوب بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 8198
 عاشوراء تصوم اليھود وجد المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم لما  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو ثنا

 في البخاري هروا فصوموه منھم بموسى أولى أنتم فقال فرعون على السالم عليه موسى فيه ظھر الذي اليوم ھذا فقالوا فسألھم
 موسى أبي حديث من وأخرجاه شعبة عن غندر حديث من وأخرجاه عبادة بن روح عن إبراھيم بن يعقوب عن الصحيح
  بصومه األمر في األشعري

   قط واجبا يكن لم أنه على به يستدل ما باب

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ عقوبي بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيره المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8199
 القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي

 حج عام عاشوراء يوم سفيان أبي بن معاوية سمع أنه عوف بن الرحمن عبد بن حميد عن شھاب بن عن مالك على قرأ فيما
 عاشوراء يوم اليوم ھذا إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت علماؤكم أين المدينة أھل يا يقول المنبر على وھو
 ومن صائم وأنا روايته في الشافعي وزاد القعنبي حديث لفظ ھذا فليفطر شاء ومن فليصم شاء فمن صيامه عليكم هللا يكتب ولم
 عن أخر أوجه ومن مالك عن آخر وجه من مسلم وأخرجه القعنبي عن الصحيح في خاريالب رواه بمعناه والباقي فليصم شاء

  للماضي لم ألن قط واجبا يكن لم أنه على يدل صيامه عليكم هللا يكتب ولم وقوله الزھري

 قال  حميد عن ريالزھ عن سفيان ثنا المكي الربيع بن يحيى ثنا البزاز بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  8200
 قصة وأخرج ھذه مثل عن ينھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان المدينة أھل يا علماؤكم أين المدينة منبر على معاوية قال
 سمعت المدينة أھل يا علماؤكم أين ھذا مثل نساؤھم اتخذت حيث إسرائيل بنو ھلكت إنما ويقول شعر من كمه من كبت من
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 في مسلم رواه فليصم يصوم أن منكم شاء فمن صائم إني يقول عاشوراء يوم اليوم ھذا في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  سفيان عن عمر أبي بن عن الصحيح

 عن الرزاق عبد ثنا األزھر بن أحمد ثنا الدقاق دلويه بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ إمالء العلوي الحسن أبو حدثنا - 8201
 أبو وأخبرنا ح كان عنده عاشوراء يوم وذكر سلم و عليه هللا صلى النبي قال عمر بن هللا عبد قال قال نافع عن جريج بن

 بن عن نافع عن سعد بن ليث ثنا الوليد أبو الطيالسي ثنا سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أنبأ الفقيه يعقوب بن محمد الحسن
 يصومه أن منكم أحب فمن الجاھلية أھل يصومه كان يوم عاشوراء يوم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عمر

  الليث عن وغيره قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه فليدعه كرھه ومن فليصمه

 الحميد عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8202
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه  حدثھم عمر بن هللا عبد أن نافع حدثني قال كثير بن الوليد عن سامةأ أبو ثنا الحارثي
 وكان فليتركه يتركه أن أحب ومن فليصمه يصومه أن أحب فمن الجاھلية أھل يصومه كان يوم ھذا إن عاشوراء يوم في يقول
  أسامة أبي عن كريب أبي عن الصحيح في مسلم رواه صيامه يوافق أن إال يصومه ال هللا عبد

 عن عيينة بن سفيان ثنا الرملي شيبان بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8203
 صلى هللا رسول قال اإلسالم جاء فلما الجاھلية في قريش تصومه يوم عاشوراء يوم كان قالت  عائشة عن عروة عن الزھري

  سفيان عن الناقد عمرو عن الصحيح في مسلم رواه تركه شاء ومن صامه شاء من سلم و عليه هللا

   الحرم أشھر في الصوم فضل باب

 أبي عن عوانة أبو ثنا قاال سعيد بن وقتيبة مسدد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  8204
 شھر بعد الصيام أفضل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن الحميري الرحمن عبد بن حميد عن بشر

 في مسلم رواه رمضان قال شھر قتيبة يقل لم الليل من صالة المفروضة بعد الصالة أفضل وإن المحرم هللا شھر رمضان
  سعيد بن قتيبة عن الصحيح

 أبو ثنا قاال ومسدد الحجبي ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفامي نصر أبو وأخبرنا -  8205
 عن عوانة أبو ثنا مسدد ثنا الخليل بن زياد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح عوانة
 هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي نع الحميري الرحمن عبد بن حميد عن المنتشر بن محمد عن عمير بن الملك عبد
 جوف في الصالة المفروضة بعد الصالة وأفضل المحرم تدعونه الذي هللا شھر رمضان شھر بعد الصيام أفضل  سلم و عليه
 وأما الصالة كتاب في مضى فقد زائدة حديث أما عمير بن الملك عبد عن الحميد عبد بن وجرير زائدة رواه وكذلك الليل
  جرير حديث

 عبد عن جرير أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو فأخبرناه - 8206
 هللا صلى هللا رسول سئل  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن حميد عن منتشر بن محمد عن عمير بن الملك
 في الصالة المكتوبة بعد الصالة أفضل فقال رمضان شھر بعد أفضل الصيام وأي المكتوبة بعد أفضل الصالة أي سلم و عليه
 وخالفھم جرير عن حرب بن زھير عن الصحيح في مسلم رواه المحرم صوم رمضان شھر بعد الصيام وأفضل الليل جوف
  فرواه الرقي عمرو بن هللا عبيد إسناده في

 عثمان ثنا العنزي عبدوس بن محمد بن أحمد ثنا العدل المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا كما - 8207
 بن جندب عن عمير بن الملك عبد عن حدثھم عمرو بن هللا عبيد أن الحلبي توبة أبو نافع بن الربيع ثنا الدارمي سعيد بن

 أفضل وإن الليل جوف في الصالة المفروضة بعد ةالصال أفضل إن  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال البجلي سفيان
  المحرم تدعونه الذي هللا شھر رمضان شھر بعد الصيام
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 محمد هللا عبد أبو ثنا قاال الفامي علي بن أحمد نصر وأبو المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا -  8208
 ترى كيف رجب صوم عن جبير بن سعيد سألت  قال حكيم بن عثمان ثنا دعبي بن محمد ثنا هللا عبد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن
 عثمان ثنا يونس بن يعني عيسى أنبأ موسى بن إبراھيم ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا ح فيه

 كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن أخبرني فقال رجب صيام عن جبير بن سعيد سألت قال حكيم بن يعني
  موسى بن إبراھيم عن الصحيح في مسلم رواه يصوم ال نقول حتى ويفطر يفطر ال نقول حتى يصوم

 الحسن أبو وأخبرنا ح حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8209
 سعيد عن سلمة بن حماد ثنا الواحد عبد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن مدمح بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي

 بعد إليه فعاد انطلق ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى  أنه عمھا أو أبيھا عن الباھلية مجيبة عن السليل أبي عن الجريري
 الباھلي أنا قال أنت ومن قال تعرفني أما هللا رسول يا فقال وھيئته حاله تغيرت وقد سنة بعد فأتاه موسى أبي رواية وفي سنة
 هللا صلى هللا رسول فقال بليل إال فارقتك منذ طعاما أكلت ما قال الھيئة حسن كنت وقد غيرك فما قال أول عام جئتك الذي
 قال نيومي شھر كل من صم قال قوة بي فإن زدني قال يوما شھر كل ومن الصبر شھر صم نفسك عذبت ولم سلم و عليه
 ثالثا يقولھا واترك الحرم من صم قال قوة بي فإن زدني قال شھر كل من الواحد عبد زاد أيام ثالثة صم قال قوة بي فإن زدني
 الثالث بأصابعه وقال واترك الحرم من صم واترك الحرم من صم واترك الحرم من صم قال زدني قال موسى رواية وفي

  أرسلھا ثم فضمھا

  بانشع صوم فضل في باب

 الحسين بن محمد بن وجعفر السالم عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8210
 بن سلمة أبي عن هللا عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قالوا الصمد عبد بن والحسن

 يفطر ال نقول حتى يصوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت عنھا هللا رضي منينالمؤ أم عائشة عن الرحمن عبد
 شھر في رأيته وما رمضان إال قط شھر صيام استكمل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت وما يصوم ال نقول حتى ويفطر
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه شعبان في منه صياما أكثر

 أبي بن عن سفيان ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8211
 فطروي صام قد نقول حتى يصوم كان  فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صيام عن عائشة سألت قال سلمة أبي عن لبيد
 قليال إال شعبان يصوم كان كله شعبان يصوم كان شعبان من صيامه من أكثر قط شھر من صائما أره ولم أفطر قد نقول حتى
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه

 بن هللا عبد بأأن قاال ببغداد عليه قراءة بشران بن الحسين وأبو بنيسابور إمالء يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 8212
 بن يزيد عن محمد بن العزيز عبد ثنا الجاري محمد بن يحيى ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا بمكة الفاكھي إسحاق بن محمد
 هللا رسول زمان في لتفطر إحدانا كانت إن  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن سلمة أبي عن إبراھيم بن محمد عن الھاد
 صلى هللا رسول كان ما شعبان يأتي حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع تقضيه أن على تقدر ماف سلم و عليه هللا صلى
  كله يصومه كان بل قليال إال كله يصومه كان شعبان من يصوم كان ما شھر من يصوم سلم و عليه هللا

 معاوية أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد محمد أخبرنا - 8213
 عليه هللا صلى هللا رسول إلى الشھور أحب كان  تقول عنھا هللا رضي عائشة سمع أنه حدثه قيس أبي بن هللا عبد أن صالح بن
  برمضان يصله ثم شعبان يصومه أن سلم و
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  شوال من أيام ستة صوم فضل في باب

 بن محاضر أنبأ الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يوسف بن يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8214
 عنه هللا رضي األنصاري أيوب أبا سمعت قال األنصاري ثابت بن عمرو أخبرني قال األنصاري سعيد بن سعد ثنا المورع

 في مسلم أخرجه الدھر صيام فذاك شوال من ستا أتبعه ثم رمضان صام من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال
  سعيد بن يحيى أخي سعيد بن سعد عن المبارك بن هللا وعبد نمير بن هللا وعبد جعفر بن إسماعيل حديث من الصحيح

 بن هللا عبد ثنا قاال خزيمة بن والسري منصور بن أحمد ثنا البزاز بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 8215
 عمرو أبي بن سعيد وأبو الفامي علي بن أحمد نصر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح أيوب أبي بن سعيد ثنا المقرئ ديزي
 مضر بن وبكر أيوب أبي بن وسعيد لھيعة بن أخبرني وھب بن ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا
 صام من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول هللا عبد بن جابر سمعت قال الحضرمي جابر بن عمرو عن

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن جابر عن قال الفقيه رواية وفي كلھا السنة صام فكأنما شوال من وستا رمضان

 بن محمد ثنا يعقوب بن محمد اسالعب أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 8216
 عن يحدث الرحبي أسماء أبا سمع أنه الحارث بن يحيى حدثني قال حمزة بن يحيى ثنا يوسف بن هللا عبد ثنا الصغاني إسحاق
 بعده أيام وستة أشھر بعشرة شھر صيام  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مولى ثوبان
  بعده أيام وستة رمضان يعني السنة تمام فذلك رينبشھ

  والخميس اإلثنين يوم صوم باب

 أبو ثنا النحوي درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا - 8217
 هللا عبد عن جرير بن غيالن ثنا ميمون بن ديمھ ثنا قاال والحجاج الفضل بن محمد النعمان أبو ثنا سفيان بن يعقوب يوسف

 فيه قال اإلثنين يوم صوم هللا رسول يا  رجل له قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن األنصاري قتادة أبي عن الزماني معبد بن
  ميمون بن مھدي حديث من الصحيح في مسلم أخرجه القرآن علي أنزل وفيه ولدت

 ھشام ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا أحمد بن جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن نب محمد بكر أبو أخبرنا -  8218
 أن حدثه زيد بن أسامة مولى أن حدثه مظعون بن قدامة مولى أن حدثه ثوبان بن الحكم بن عمر أن  كثير أبي بن يحيى عن

 كبرت وقد أتصوم له فقلت والخميس اإلثنين يصوم وكان القرى بوادي له مال إلى يركب كان عنه هللا رضي زيد بن أسامة
 اإلثنين يوم أتصوم هللا رسول يا فقلت والخميس اإلثنين يصوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت إني فقال ورققت

  يحيى عن شداد بن وحرب العطار يزيد بن أبان رواه وكذلك والخميس اإلثنين يوم تعرض األعمال إن فقال والخميس

  شھر كل من أيام ثالثة صوم باب

 عن الجريري العباس عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 8219
 النضر ثنا مسعود بن سعيد ثنا بمرو المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح النھدي عثمان أبي
 النوم بثالث سلم و عليه هللا صلى خليلي أوصاني  قال ھريرة أبي عن النھدي عثمان أبي عن شمر أبي عن شعبة ثنا شميل بن
 قال النوم قبل الوتر فورك بن رواية وفي هللا عبد أبي حديث لفظ الضحى وركعتي شھر كل من أيام ثالثة وصيام الوتر على

 عن غندر حديث من مسلم وأخرجه الجريري عن شعبة عن إبراھيم بن مسلم عن الصحيح في البخاري رواه الضحى وصالة
  الضبعي شمر وأبي الجريري عن شعبة

 أنبأ عفان ثنا الحربي الحسن بن إسحاق ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  8220
 فقال ليطعم يصلي وھو إليه أرسلوا نزلوا فلما له سفر في كان  ھريرة أبا أن ديالنھ عثمان أبي عن ثابت أنبأ سلمة بن حماد

 أنه أخبرني قد تنظرون ما فقال رسولھم إلى القوم فنظر يأكل فجعل فجاء يفرغون وكادوا الطعام وضع فلما صائم إني للرسول
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 كل من أيام ثالثة وصوم الصبر شھر مصو يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني صدق ھريرة أبو فقال صائم
  هللا تضعيف في وصائم هللا تخفيف في مفطر فأنا الشھر من أيام ثالثة صمت فقد الدھر صوم شھر

 عبد بن محمد أحمد أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو وأخبرنا - 8221
 طويل رجل فإذا المدينة أتيت  قال العقيلي شقيق بن هللا عبد عن إياس بن جعفر عن األعمش ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب
 على اإلذن ينتظرون وھم نعم قال أنت أصائم قلت قال اليوم ھو حال أي على ألنظرن فقلت ذر أبو قال ھذا من فقلت أسود
 أصوم إني صائم أني أخبرتك لك قلت ما أنس لم إني قالف بيدي أذكره فحركته فأكل بقصاع فأتينا فدخلوا عنه هللا رضي عمر
  صائم أبدا فأنا أيام ثالثة شھر كل من

   الثالثة األيام ھذه يصوم الشھر أي من باب

 شيبان ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا -  8222
 غرة من أيام ثالثة يصوم كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن رز عن عاصم عن
  شھر كل

  الجمعة يوم مفطرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ما  قال هللا عبد عن وبإسناده - 8223

 قالوا السبعي محمد بن علي الحسن وأبو عبدان بن محمد بن محمد بن سعيد عثمان وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8224
 بھدلة بن عاصم ثنا السكري حمزة أبو ثنا شقيق بن الحسن بن علي أنبأ الدوري محمد بن العباس ثنا األصم العباس أبو ثنا

  الجمعة يوم صوم يفوته كان ما وقل  وقال بمعناه فذكره

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8225
  قال أبيه عن القيسي ملحان بن قتادة بن الملك عبد عن سيرين بن أنس عن ھمام ثنا عبادة بن روح ثنا محمد بن العباس ثنا
  الدھر كھيئة ھي وقال عشرة وخمس شرةع وأربع عشرة ثالث البيض نصوم أن يأمرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان

 ثنا األصم العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن محمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8226
 وكان قال أبيه عن المنھال بن الملك عبد سمعت قال سيرين بن أنس سمعت قال شعبة ثنا عبادة بن روح ثنا محمد بن العباس

 ھن ويقول الثالثة البيض أيام بصيام يأمرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من
 أنه معين بن يحيى عن وروينا الشيخ قال المنھال بن الملك عبد عن شعبة حديث في روح قال ھكذا العباس قال الدھر صيام
  القيسي ملحان بن قتادة بن الملك عبد ھو إنما خطأ ھذا قال

 نمير بن ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 8227
 و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا  قال عنه هللا رضي ذر أبي عن طلحة بن موسى عن سام بن يحيى عن خليفة بن فطر عن
  عشرة وخمس عشرة وأربع عشرة ثالث البيض أيام ثةثال بصيام سلم

 يحيى عن األعمش عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا فورك بن بكر أبو وأخبرنا - 8228
 صمت إذا ذر أبا يا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول بالربذة ذر أبا سمعت يقول طلحة بن موسى سمعت قال سام بن
 أبي عن الحوتكية بن عن طلحة بن موسى عن غيره ورواه عشرة وخمس عشرة وأربع عشرة ثالث فصم أيام ثالثة الشھر من
  ھريرة أبي عن موسى أبي عن وقيل ذر

 حماد ثنا لممس بن عفان ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8229
 حماد ثنا غياث بن الواحد عبد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ الحسن أبو وأخبرنا ح سلمة بن
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 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت عنھا هللا رضي حفصة عن الخزاعي سواء عن بھدلة بن عاصم عن سلمة بن
  األخرى الجمعة من واإلثنين والخميس نيناإلث الشھر من أيام ثالثة يصوم

 ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8230
 هللا لىص هللا رسول كان  قالت عنھا هللا رضي سلمة أم عن أمه عن الخزاعي ھنيدة عن هللا عبيد بن الحسن عن فضيل بن
  والخميس والخميس اإلثنين الشھر من أيام ثالثة أصوم أن يأمرني سلم و عليه

   يصوم الشھر أيام أي من يبالي ال قال من باب

 بن يونس ثنا المنادي داود أبي بن هللا عبيد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8231
 و عليه هللا صلى هللا رسول أكان عنھا هللا رضي عائشة سألت  أنھا العدوية معاذة عن الرشك يزيد عن ارثالو عبد ثنا محمد
 يصوم كان الشھر أي من يبالي كان ما قالت يصوم كان الشھر أيام أي من قلت نعم قالت أيام ثالثة شھر كل من يصوم سلم
  الوارث عبد عن فروخ بن شيبان عن الصحيح في مسلم رواه

  والجمعة والخميس األربعاء يوم صوم في جاء ما باب

 بن أحمد عمرو أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا - 8232
 عن قاصو أبي بن سعد مولى نھيك بن أيوب حدثني قال واقد بن هللا عبد أخبرني إبراھيم بن إسحاق ثنا المستملي المبارك
 كثر أو قل بما وتصدق والجمعة والخميس األربعاء يوم صام من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عمر بن عن عطاء
 أبيه عن عباس بن هللا عبد بن علي بن محمد وحدثني نھيك بن أيوب قال أمه ولدته كيوم ذنوبه من وخرج ذنوبه له هللا غفر
 يأمر كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ويخبر والجمعة والخميس األربعاء صومي أن يستحب كان أنه عباس بن عن

 بعضھم وضعفه الحفاظ بعض وثقه قوي غير واقد بن هللا عبد الكثير الفضل  فإن كثر أو قل بما يتصدق وأن بصومھن
 صوم في وروي ضعيف البابلتيو عمر بن عن حازم أبي عن قيس بن محمد عن نھيك بن أيوب عن البابلتي يحيى ورواه

  أنس عن ھذا من أضعف أخر أوجه من والجمعة والخميس األربعاء

  السالم عليه داود صوم فضل في جاء ما باب

 بن الملك عبد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا -  8233
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد عن أوس بن عمرو عن دينار بن عمرو عن جريج بن ثنا روح ثنا محمد

 هللا إلى الصيام وأحب آخره يرقد ثم شطره بعد ثلثه يقوم ثم الليل شطر يرقد كان داود صالة تعالى هللا إلى الصالة أحب  سلم و
 من وأخرجاه جريج بن عن الرزاق عبد حديث من الصحيح يف مسلم أخرجه يوما ويفطر يوما يصوم كان داود صيام تعالى
  دينار بن عمرو عن عيينة بن حديث

 محمد وأنبأ قال شعبة عن عبادة بن روح أنبأ هللا عبد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8234
 أبا سمعت قال فياض بن زياد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا مثنى بن محمد ثنا القباني محمد بن الحسين ثنا يعقوب بن

 ذلك من أكثر أطيق إني قال بقي ما أجر ولك يوما صم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمرو بن هللا عبد عن عياض
 ذلك من أكثر أطيق إني قال بقي ما أجر ولك أيام ثالثة صم قال ذلك من أكثر أطيق إني قال بقي ما أجر ولك يومين صم قال
 يوما يصوم كان داود صوم هللا عند الصيام أفضل صم قال ذلك من أكثر أطيق إني قال بقي ما أجر ولك أيام أربعة صم قال

  مثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه يوما ويفطر
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  هللا سبيل في الصوم فضل في جاء ما باب

 ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو أخبرنا - 8235
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن عياش أبي بن النعمان عن صالح أبي بن سھيل ثنا عاصم بن علي
 يزيد حديث من الصحيح في مسلم خرجهأ خريفا سبعين النار من وجھه اليوم بذلك هللا باعد هللا سبيل في يوما صام من  سلم
  النعمان عن وسھيل سعيد بن يحيى عن جريج بن حديث من وأخرجاه سھيل عن الدراورددي العزيز وعبد الھاد بن

  العزوبة نفسه على خاف لمن الصوم فضل في جاء ما باب

 عبد بن محمد أحمد أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا -  8236
 صلى هللا رسول مع كنا  هللا عبد قال قال يزيد بن الرحمن عبد عن عمير بن عمارة عن األعمش ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب

 رجللف وأحصن للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا فقال شيء لنا ليس شبابا سلم و عليه هللا
  األعمش حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه وجاء له الصوم فإن بالصوم فعليه يستطع لم ومن

   الشتاء صوم في ورد ما باب

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال األديب رجاء بن أحمد بن محمد بن محمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8237
 عن عريب بن نمير عن السبيعي إسحاق أبي عن الثوري سفيان ثنا الحباب بن زيد ثنا العامري نعفا بن علي بن الحسن ثنا

  مرسل ھذا الباردة الغنيمة الشتاء في الصوم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن عامر

 ھمام ثنا منھال بن حجاج ثنا القاضي اعيلإسم ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 8238
 إسحاق بن محمد ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي بكر أبو وأخبرنا ح أنس عن قتادة عن

 ھريرة أبا يا كذل وما قلنا قال الباردة الغنيمة على أدلكم أال  ھريرة أبو قال قال أنس حدثنا قتادة ثنا ھمام ثنا عفان ثنا الصغاني
  موقوف ھذا الشتاء في الصوم قال

 دراج عن لھيعة بن ثنا األسود أبو ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8239
 نھاره قصر المؤمن ربيع الشتاء  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن الھيثم أبي عن السمح أبي

  فقام ليله وطال فصام

  صومھا عن نھي التي األيام باب

 ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 8240
 هللا رضي الخطاب بن عمر مع لعيدا شھد أنه عوف بن الرحمن عبد مولى عبيد أبي عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد
 صيام عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن الناس أيھا يا  فقال خطب ثم إقامة وال أذان بال يخطب أن قبل فصلى عنه
 عن الصحيح في مسلم رواه نسككم من فيه تأكلون فيوم اآلخر وأما وعيدكم صيامكم من فطركم فيوم أحدھما أما اليومين ھذين
  الزھري عن آخر وجه من البخاري وأخرجه الرزاق عبد عن حميد بن دعب

 قال يحيى بن يحيى ثنا الوراق السالم عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8241
 صيام عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ھريرة أبي عن األعرج عن حبان بن يحيى بن محمد عن مالك على قرأت
 من أتم مالك عن إسماعيل عن البخاري وأخرجه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه الفطر ويوم األضحى يوم يومين
  ذلك

 عن يحيى بن عمرو ثنا وھيب ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  8242
 لبستين وعن األضحى ويوم الفطر يوم يومين صيام عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال الخدري سعيد أبي نع أبيه
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 عن الصحيح في البخاري رواه العصر وبعد الصبح بعد ساعتين في الصالة وعن الواحد الثوب في الرجل يحتبي وأن الصماء
  وعمر عن آخر وجه من مسلم وأخرجه إسماعيل بن موسى

 أنبأ ھشيم ثنا يونس بن سريج ثنا البغوي يعني القاسم أبو ثنا الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8243
 الصحيح في مسلم رواه وشرب أكل أيام التشريق أيام  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال نبيشة عن المليح أبي عن خالد
  يونس بن سريج عن

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المستدرك كتاب في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8244
 يزيد عن مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا القاضي عيسى بن محمد بن أحمد ثنا المروزي نصر أبي بن بكر أبو وأخبرنا ح مالك
 كل فقال طعاما إليھما فقرب العاص بن عمرو أبيه على عمرو بن هللا عبد مع دخل أنه  ھانئ أم مولى مرة أبي عن الھاد بن
 قال صيامھا عن وينھانا بإفطارھا يأمرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان التي األيام فھذه كل عمرو فقال صائم إني فقال
  التشريق أيام وھن مالك

 إسحاق بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ ببغداد البزاز إسحاق بن الحسن بن أحمد بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 8245
 عقبة عن يحدث أبي سمعت قال علي بن موسى ثنا قاال اليمان بن وعثمان المقرئ ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا بمكة الفاكھي

 نعيم أبو ثنا الباغندي سليمان بن محمد ثنا الصفار دعبي بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح عامر بن
 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن  يقول عامر بن عقبة سمعت قال أبي سمعت قال اللخمي رباح بن علي بن موسى ثنا
  وشرب أكل أيام وھي اإلسالم أھل عيدنا التشريق وأيام النحر ويوم عرفة يوم

 بن محمد أنبأ خنب بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ المؤذن الخالق عبد بن علي بن الخالق بدع القاسم أبو أخبرنا - 8246
 أنه سعيد بن يحيى عن بالل بن سليمان حدثني أويس أبي بن بكر أبو حدثني بالل بن سليمان بن أيوب ثنا الترمذي إسماعيل

 صلى هللا رسول زمن في بمنى وھي رأت أنھا  تهحدث جدته أن يحدث الزرقي ثم األنصاري الحكم بن مسعود بن يوسف سمع
 علي قالوا ھذا من فقلت قالت تعالى هللا وذكر وبعال ونساء وشرب أكل أيام إنھا الناس أيھا يقول يصيح راكبا سلم و عليه هللا
  عنه هللا رضي طالب أبي بن

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو السلمي الرحمن عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8247
 أن  سحيم بن بشر عن مطعم بن جبير بن نافع عن ثابت أبي بن حبيب عن شعبة ثنا جرير بن وھب ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا

  مؤمن إال الجنة يدخل وال وشرب أكل أيام أنھا ينادي التشريق أيام بعثه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  التمتع صوم عن التشريق أيام صيام في للمتمتع رخص نم باب

 غندر يعني محمد ثنا بندار ثنا الكريم عبد بن ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 8248
 رضي عائشة عن عروة وعن عمر بن عن سالم عن الزھري عن يحدث ليلى أبي بن عيسى بن هللا عبد سمعت قال شعبة ثنا
  ھديا يجد لم لمن إال يصمن أن التشريق أيام في يرخص لم  قاال أنھما عنھا هللا

 بندار عن الصحيح في البخاري رواه فذكره  غندر ثنا موسى أبو ثنا ناجية بن ثنا بكر أبو أنبأ عمرو أبو وأخبرنا - 8249
  بشار بن محمد

 ثنا سليمان بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن دسعي وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8250
 عرفة يوم إلى بالحج يھل أن بين ما المتمتع صيام  قالت عائشة عن عروة عن الزھري عن مالك عن مھدي بن الرحمن عبد
  منى أيام صام فاته فإن
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 قال مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه مثله  عمر بن عن سالم عن الزھري عن وبإسناده -  8251
  سعد بن إبراھيم وتابعه البخاري

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيرھما إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8252
 ولم ھديا يجد لم إذا المتمتع في  عنھا هللا رضي عائشة عن وةعر عن شھاب بن عن سعد بن إبراھيم أنبأ الشافعي أنبأ سليمان
  منى أيام فليصم عرفة قبل يصم

  ذلك مثل  أبيه عن سالم عن شھاب بن عن وبإسناده - 8253

  األيام بين من يوم صوم أو الشھور بين من يكمله شھر صوم الرجل يتخذ أن كره من باب

 على قرأ فيما القعنبي مسلمة بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو رنيأخب الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8254
 محمد بن جعفر ثنا إمالء يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفامي أحمد بن علي بن أحمد نصر أبو وأخبرنا ح أنس بن مالك

 عبد بن سلمة أبي عن هللا عبيد بن عمر مولى ضرالن أبي عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قاال نصر بن ومحمد
 يفطر ال نقول حتى يصوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت أنھا عنھا هللا رضي المؤمنين أم عائشة عن الرحمن
 شھر في رأيته وما رمضان إال قط شھر صيام استكمل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت وما يصوم ال نقول حتى ويفطر
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه شعبان في منه صياما أكثر

 سفيان عن يحيى ثنا مسدد ثنا المثنى أبو أنبأ الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  8255
 ال قالت شيئا األيام من يخص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ھل لعائشة قلت  لقا علقمة عن إبراھيم عن منصور حدثني
 حديث من مسلم وأخرجه مسدد عن البخاري رواه يطيق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ما يطيق وأيكم ديمة عمله كان

  منصور عن جرير

  نفسه على لضعفا يخاف لمن العبادة في القصد واستحب الدھر صوم كره من باب

 حبيب عن شعبة ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8256
 العاص بن عمرو بن هللا عبد سمعت قال الحديث في يتھم ال وكان شاعرا وكان المكي العباس أبا سمعت قال ثابت أبي بن

 العين له ھجمت ذلك فعلت إذا إنك قال نعم قلت الليل وتقوم الدھر تصوم إنك سلم و عليه هللا صلى  هللا رسول لي قال يقول
 فصم قال ذلك من أكثر أطيق فإني فقلت قال كله الدھر صوم الشھر من أيام ثالثة صم الدھر صام من صام ال النفس له ونفھت
 بن معاذ حديث من مسلم وأخرجه آدم عن الصحيح في البخاري رواه القى إذا يفر وال يوما ويفطر يوما يصوم كان داود صوم
  شعبة عن معاذ

 أبو ثنا قالوا السلمي الرحمن عبد وأبو السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8257
 بن سلمة أبو حدثني يحيى حدثني األوزاعي سمعت قال أبي أخبرني مزيد بن الوليد بن العباس أنبأ يعقوب بن محمد العباس
 النھار تصوم أنك أخبر ألم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال العاص بن عمرو بن هللا عبد حدثني الرحمن عبد

 إنو حقا عليك لعينيك وإن حقا عليك لجسدك فإن وأفطر وصم وقم نم تفعل فال قال هللا رسول يا بلى قلت قال الليل وتقوم
 ذاك وإذا أمثالھا بعشر حسنة كل فإن أيام ثالثة شھر كل من تصوم أن بحسبك وإن حقا عليك لزورك وإن حقا عليك لزوجك
 علي فشدد فشددت قال أيام ثالثة جمعة كل من فصم قال قوة أجد إني هللا رسول يا قلت علي فشدد فشددت قال كله الدھر صيام
 هللا نبي صيام كان وما فقلت قال ذلك على تزد وال السالم عليه داود هللا نبي صيام صمف قال قوة أجد إني هللا رسول يا قلت
  الدھر نصف قال داود

  األوزاعي أنبأ المبارك بن عن حبان ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو ثنا األديب عمرو أبو وأخبرنا -  8258
 قبلت ليتني يا الكبر أدركه ما بعد يقول عمرو بن هللا عبد وكان قال آخره في ادوز عليه تزيدن وال قال أنه إال بمثله فذكره
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 عكرمة حديث من مسلم وأخرجه المبارك بن عن مقاتل بن محمد عن البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رخصة
  كثير أبي بن يحيى عن المعلم وحسين عمار بن

 يزيد بن أبان ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا العزيز عبد بن علي أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8259
 يا  له فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى أعرابيا أن قتادة أبي عن الزماني معبد بن هللا عبد عن المعولي جرير بن غيالن ثنا
 الغضب عنه سكن أن فلما شيئا عليه يرد فلم سلم و عليه هللا صلى يالنب عنه فسكت قال تصوم كيف أو صومك كيف هللا نبي
 قال أو أفطر وال صام ال قال كله الدھر صام من أرأيت تصوم كيف أو صومك كيف هللا نبي يا له فقال الخطاب بن عمر سأله
 عمر يا ذلك يطيق ومن سلم و يهعل هللا صلى النبي قال يوما وأفطر يومين صام من أرأيت هللا رسول يا قال أفطر وما صام ما

 هللا نبي يا فقال السالم عليه داود صوم ذاك قال يوما وأفطر يوما صام من أرأيت هللا رسول يا قال ذلك فعلت أني لوددت
 قال الدھر صوم ذاك قال الشھر من ثالثا صام من أرأيت قال قبلھا التي والسنة السنة يكفر قال عرفة يوم صام من أرأيت
 أنزلت ويوم فيه ولدت يوم ذاك قال اإلثنين يوم صام من أرأيت هللا رسول يا قال السنة يكفر قال عاشوراء يوم صام نم أرأيت
  يزيد بن أبان عن ھالل بن حبان حديث من الصحيح في مسلم أخرجه النبوة فيه علي

  صومھا عن ينھ التي األيام وأفطر ضعفا نفسه على يخف لم إذا بأسا الصيام بسرد ير لم من باب

 تميمة أبي عن يسار بن الضحاك ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 8260
 بن محمد هللا عبد أبو ثنا إمالء القاضي منصور بن يحيى ثنا األديب رجاء بن أحمد بن محمد بن محمد بكر أبو وأخبرنا ح

 صلى النبي عن عنه هللا رضي موسى أبي عن الھجيمي تميمة أبو ثنا اليشكري يسار بن الضحاك عن يدالول أبو أخبرني أيوب
  داود أبي لفظ تسعين وعقد ھكذا جھنم عليه ضيقت الدھر صام من  قال سلم و عليه هللا

 عن تميمة أبي عن قتادة عن بةشع ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 8261
  شعبة يرفعه لم تسعين على وعقد ھكذا جھنم عليه ضيقت الدھر صام من  قال موسى أبي

 معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8262
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي األشعري مالك أبي عن معانق بن أو معانق أبي عن كثير أبي بن يحيى عن
 وتابع الطعام وأطعم الكالم أالن لمن هللا أعدھا ظاھرھا من وباطنھا باطنھا من ظاھرھا يرى غرفة الجنة في إن  سلم و

  نيام والناس بالليل وصلى الصيام

 بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن ربك وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8263
  قال أمامة أبي عن أحسبه حيوة بن رجاء عن حدثه الضبي يعقوب أبي بن هللا عبد بن محمد أن حازم بن جرير حدثني وھب
 بالصيام عليك قال به هللا ينفعني أمرب مرني هللا رسول يا قلت ثم الحديث فذكر سرية في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثنا
 ضيف اعتراھم قيل بالنھار دخان داره في رئي فإذا وخادمه وامرأته ھو صائما إال يلقى ال أمامة أبو فكان قال له مثل ال فإنه
 فمرني فيه يل هللا بارك قد يكون أن هللا أرجو بأمر أمرتني إنك هللا رسول يا فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتيت ثم

 ميمون بن مھدي تابعه سيئة بھا عنك وحط حسنة بھا لك وكتب درجة بھا هللا رفعك إال سجدة  تسجد ال أنك أعلم قال بأمر
  أمامة أبي عن حيوة بن رجاء عن الھاللي نصر أبي عن يعقوب أبي بن محمد عن شعبة ورواه يعقوب أبي بن محمد عن

 وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8264
 عبد وسرد نافع قال يموت أن قبل الصيام يسرد كان قد عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  نافع عن عمر بن هللا عبد أخبرني

  زمانه آخر في عمر بن هللا
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 جشيب بن عامر عن صالح بن معاوية أخبرني وھب بن ثنا بحر ثنا العباس أبو اثن قاال بكر وأبو زكريا أبو وأخبرنا -  8265
 عن وسألته قال السابقين من فينا أولئك نعد كنا قال الدھر صيام عن عمر بن هللا عبد سألت  يقول ثوب بن زرعة سمع أنه

  وأفطره الدھر ذلك صام فقال شھر كل نم أيام ثالثة صيام عن وسألته قال مصاما لصائم ذلك يدع لم قال يوم وفطر يوم صيام

 شريح بن وحيوة لھيعة بن أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا بحر ثنا العباس أبو ثنا قاال بكر وأبو زكريا أبو وأخبرني -  8266
  والحضر السفر في الدھر تصوم كانت عنھا هللا رضي عائشة أن  عروة عن األسود أبي عن

 بكيرا أن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا بحر ثنا العباس أبو ثنا قاال بكر وأبو زكريا أبو وأخبرنا -  8267
 فضربتھا العصر بعد تركب فقامت صائمة سفر في عنھا هللا رضي عائشة رأيت لقد  يقول محمد بن القاسم سمع أنه حدثه
  تركب تطق لم حتى سموم

 يوسف أنبأ البغدادي هللا عبد بن محمد بن محمد جعفر أبو ثنا السوسي وسفي بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو أخبرنا -  8268
 رسول عھد على يصوم ال طلحة أبو كان  قال أنس عن وحميد ثابت عن شعبة ثنا حرب بن سليمان ثنا إسماعيل بن يعقوب بن
  النحر يوم أو الفطر يوم إال فطرام أره لم سلم و عليه هللا صلى النبي مات فلما الغزو أجل من سلم و عليه هللا صلى هللا

 آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا بھمذان القاضي الحسن بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8269
 فلما سلم و عليه هللا صلى النبي عھد على يصوم ال طلحة أبو كان  يقول مالك بن أنس سمعت قال البناني ثابت ثنا شعبة ثنا

  آدم عن الصحيح في البخاري رواه أضحى أو فطر يوم إال مفطرا أره لم سلم و عليه هللا صلى النبي قبض

  بالصوم الجمعة يوم تخصيص عن النھي باب

 أنبأ السلمي نجيد بن وإسماعيل عمرو أبو ثنا قالوا قتادة بن نصر وأبو الحافظ حازم وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8270
 بن محمد عن جبير بن الحميد عبد عن جريج بن عن مخلد بن الضحاك عاصم أبو ثنا البصري هللا عبد بن إبراھيم مسلم بوأ

 رواه البيت ھذا ورب أي قال الجمعة يوم صوم عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  ھل هللا عبد بن لجابر قلت قال عباد
 بصوم يفرد أن عاصم أبي غير زاد البخاري قال جريج بن عن الرزاق عبد ديثح من مسلم وأخرجه عاصم أبي عن البخاري

 وقد جبير بن الحميد عبد فيه يذكر فلم بإسناده قصر أنه إال جريج بن عن القطان سعيد بن يحيى ذكرھا الزيادة ھذه الشيخ قال
  وغيره ھريرة أبي حديث في الزيادة ھذه رويت

 ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو فظالحا هللا عبد أبو أخبرنا -  8271
 الجمعة يوم أحدكم يصوم ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن معاوية أبو
  يوما بعده أو يوما قبله يصوم أن إال

 ثنا قاال وإسحاق يحيى بن يحيى ثنا اإلمام نصر بن محمد ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8272
 بن يحيى عن مسلم رواه بعده يصوم أو قبله يصوم أن إال الجمعة يوم أحدكم يصم ال  قال أنه إال بإسناده فذكره معاوية أبو

  األعمش عن غياث بن حفص حديث من ومسلم البخاري وأخرجه معاوية أبي عن يحيى

 بن الحسين ثنا رافع بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا المزكي إبراھيم بن الفضل أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8273
 من بقيام الجمعة ليلة تختصوا ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن سيرين بن عن ھشام عن زائدة عن علي
 عن الصحيح في مسلم رواه أحدكم يصومه صوم في يكون أن إال األيام بين من بصيام الجمعة يوم تختصوا وال ليالليا بين
  علي بن الحسين عن كريب أبي
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 مرزوق بن عمرو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8274
 صمت فقال صائمة وھي جمعة يوم عليھا دخل سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جويرية عن أيوب بيأ عن قتادة عن شعبة أنبأ
  فأفطري قال ال قلت غدا فتصومين قال ال فقلت أمس

  مسدد عن الصحيح في البخاري رواه نحوه بإسناده  شعبة عن يحيى ثنا مسدد ثنا يوسف ثنا قال وبإسناده - 8275

  بالصوم السبت يوم تخصيص عن النھي من ورد ما باب

 ثنا محمد بن الملك عبد أنبأ الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ ببغداد الدقاق طاھر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا - 8276
 أبو ثنا الباغندي ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح يزيد بن ثور أنبأ عاصم أبو

 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت الصماء أخته عن بسر بن هللا عبد عن معدان بن خالد عن ثور عن عاصم
 السبت يوم أحدكم يصومن ال عبدان بن رواية وفي الدقاق حديث لفظ فليمضغه عودا إال أحدكم يجد لم وإن السبت يوم تصوموا

 في داود أبو أخرجه ثور عن وغيره مسلم بن الوليد أيضا ورواه فليمضغه شجرة ءلحا إال يجد لم وإن عليه افترض فيما إال
  السنن كتاب

 بن معاوية عن الليث ثنا النضر أبو ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا العدل حمشاذ بن علي أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا -  8277
 يوم صوم عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  تقول انتك أنھا الصماء عمته عن أبيه عن بسر بن هللا عبد بن عن صالح
  عليه فليفطر أخضر عودا إال أحدكم يجد لم إن ويقول السبت

 شعيب بن الملك عبد ثنا مھران بن إسماعيل بن محمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8278
 حديث ھذا قال السبت يوم صيام عن نھي أنه له ذكر إذا كان أنه  شھاب بن عن يحدث الليث سمعت قال وھب بن ثنا الليث بن

  حمصي

 األوزاعي عن الوليد ثنا سفيان بن الصباح بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  8279
 الحارث بنت جويرية حديث في مضى وقد السبت يوم ومص في ھذا بسر بن حديث يعني انتشر رأيته ثم كاتما له زلت ما قال

 له التعظيم طريق على بالصوم تخصيصه بالنھي أراد وكأنه السبت يوم صوم جواز على دل ما قبله الباب في عنھا هللا رضي
  أعلم وهللا

 ثنا المبارك بن ھو هللا عبد أنبأ نعبدا ثنا الموجه أبو أنبأ المروزي حليم بن الحسن ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وقد -  8280
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من وناسا عباس بن مولى كريبا أن أبيه عن علي بن عمر بن محمد بن هللا عبد

 السبت يوم فقالت صياما أكثرھا سلم و عليه هللا صلى النبي كان األيام أي عن أسألھا عنھا هللا رضي سلمة أم إلى بعثوني
 كذا قلت أنك فذكر وكذا كذا في ھذا إليك بعثنا إنا فقالوا إليھا بأجمعھم فقاموا ذلك أنكروا فكأنھم فأخبرتھم إليھم فرجعت حدواأل
 يوما إنھما يقول وكان واألحد السبت يوم األيام من يصوم كان ما أكثر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن صدق فقالت وكذا
  أخالفھم نأ أريد وأنا للمشركين عيد

  بإذنه إال شاھد وبعلھا تطوعا تصوم ال المرأة باب

 ھمام عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 8281
 رواه بإذنه إال شاھد وبعلھا المرأة تصوم ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال ھريرة أبو حدثنا ما ھذا قال منبه بن

  الرزاق عبد عن رافع بن محمد عن مسلم

 عن جرير ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا قطن بن مسدد ثنا عيسى بن علي حدثني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8282
 يا فقالت عنده ونحن سلم و عليه هللا صلى النبي إلى امرأة جاءت  قال عنه هللا رضي سعيد أبي عن صالح أبي عن األعمش
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 الشمس تطلع حتى الفجر صالة يصلي وال صمت إذا ويفطرني صليت إذا يضربني المعطل بن صفوان زوجي إن هللا رسول
 لو وقلت عنھما نھيتھا بسورتين تقرأ فإنھا صليت إذا يضربني قولھا أما هللا رسول يا فقال قالت عما فسأله عنده وصفوان قال
 هللا رسول فقال أصبر فال شاب رجل وأنا وتصوم تنطلق فإنھا صمت إذا يفطرني قولھا وأما الناس لكفت واحدة سورة كانت
 قد بيت أھل فإنا الشمس تطلع حتى أصلي ال بأني قولھا وأما زوجھا بإذن إال امرأة تصوم ال يومئذ سلم و عليه هللا صلى
  فصل استيقظت ذافإ قال الشمس تطلع حتى نستيقظ نكاد ال ذاك لنا عرف

  االختصار سبيل على الصيام وفضل رمضان شھر فضل في باب

 بن ثنا سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8283
 صلى هللا رسول قال يقول عنه هللا رضي رةھري أبا سمع أنه حدثه أباه أن أنس أبي بن عن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب
 عن الصحيح في مسلم رواه الشياطين وسلسلت جھنم أبواب وغلقت الجنة أبواب فتحت رمضان جاء إذا  سلم و عليه هللا

  شھاب بن عن آخر وجه من البخاري وأخرجه وھب بن عن يحيى بن حرملة

 بن بكر أبو ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا ببغداد السماك بن أحمد بن انعثم عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8284
 رمضان من ليلة أول كان إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن عياش
 يا مناد ونادى باب منھا لقيغ فال الجنان أبواب وفتحت باب منھا يفتح فلم النار أبواب وغلقت الجن مردة الشياطين صفدت
  النار من عتقاء و أقصر الشر باغي ويا أقبل الخير باغي

 عبد محمد أبو وثنا ح الوليد بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل علي أبو أنبأ الفقيه الروذباري علي أبو أخبرنا - 8285
 الزبرقان بن هللا عبد بن جعفر بن يحيى ثنا إمالء بمكة صريالب زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو ثنا له واللفظ يوسف بن هللا
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن تميم بن عمرو عن زيد بن كثير ثنا الزبيري أحمد أبو ثنا قاال

 شھر بالمنافقين وال منه ھمل خير شھر المسلمين على مضى ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بمحلوف رمضان شھر أظلكم
 وزره ويكتب يدخل أن قبل من ونوافله أجره يكتب جل و عز هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بمحلوف منه لھم شر

 غنم فھو عوراتھم واتباع المسلمين غفالت فيه يعد المنافق وأن للعبادة النفقة له يعد المؤمن أن وذلك يدخل أن قبل وشقاءه
  الفاجر غتنمهي للمؤمن

 عن موسى بن حبان ثنا سفيان بن الحسن أنبأ الوراق هللا عبد بن محمد بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 8286
  للفاجر ونقمة قال أنه إال بنحوه الحديث فذكر  ھريرة أبا سمع أنه أبيه عن تميم بن عمرو حدثني زيد بن كثير عن المبارك بن

 هللا عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو اأخبرن - 8287
 الھيثم بن محمد بن الحسين بن محمد عمرو أبو القاضي وأخبرنا ح زيد بن كثير عن بالل بن يعني سليمان عن وھب بن

 ثنا الزبيري حمزة بن إبراھيم ثنا األنصاري إسحاق بن موسى ثنا ھوازاأل قاضي خرزاذ بن محمود بن أحمد أنبأ البسطامي
 ارتقى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ھريرة أبي عن رباح بن الوليد عن زيد بن كثير عن حازم أبي بن العزيز عبد

 عليه دخل عبد أنف رغم السالم عليه جبرائيل لي قال فقال ھذا تصنع كنت ما هللا رسول يا له فقيل آمين آمين آمين فقال المنبر
 والديه أدرك عبد أنف رغم قال ثم آمين فقلت عليك يصل فلم عنده ذكرت عبد أنف رغم قال ثم آمين فقلت له يغفر فلم رمضان

  بعد أو عبد أنف رغم وقال المنبر رقي سليمان رواية وفي العزيز عبد حديث لفظ آمين فقلت الجنة يدخل فلم أحدھما أو

 عبد أنبأ عبدان أنبأ الموجه أبو أنبأ بمرو الدھقان محمد بن حليم بن الحسن محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8288
 رسول سمعت يقول الخدري سعيد أبا سمع أنه حدثه يسار بن عطاء أن قرط بن هللا عبد ثنا أيوب بن يحيى أنبأ المبارك بن هللا
  قبله ما كفر فيه يتحفظ أن له ينبغي ما له وتحفظ حدوده فعرف رمضان صام من  قولي سلم و عليه هللا صلى هللا
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 بن الحسن ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  8289
 صلى النبي عن ھريرة أبي عن الرحمن دعب بن سلمة أبي عن الزھري عن عيينة بن سفيان ثنا الزعفراني الصباح بن محمد
  سفيان عن علي عن الصحيح في البخاري رواه ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا رمضان صام من  قال سلم و عليه هللا

 ثنا مراديال سليمان بن الربيع ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8290
 سمع أنه المسيب بن سعيد أخبرني الزھري شھاب بن عن يزيد بن يونس أنبأ محمد أبو ثنا القرشي مسلم بن وھب بن هللا عبد
 والذي به أجزي وأنا لي ھو الصوم إال له ھو آدم بن عمل كل  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ھريرة أبا

 قال وقال وھب بن عن حرملة عن الصحيح في مسلم رواه المسك ريح من هللا عند أطيب ائمالص فم لخلوف بيده محمد نفس
  وذكره آدم بن عمل كل جل و عز هللا

 على قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8291
 الصائم فم لخلوف بيده نفسي والذي  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك
 أمثالھا بعشرة حسنة كل به أجزي وأنا لي والصيام أجلي من وشرابه وطعامه شھوته يترك إنما المسك ريح من هللا عند أطيب
  القعنبي عن الصحيح يف البخاري رواه به أجزي وأنا لي فھو الصيام إال ضعف مائة سبع إلى

 بن إبراھيم ثنا الفضل أبو يعقوب بن الحسن ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8292
 كل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن وكيع أنبأ هللا عبد
 يدع به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال جل و عز هللا قال ضعف مائة سبع إلى أمثالھا عشرة الحسنة ضاعفي آدم بن عمل
 المسك ريح من هللا عند أطيب فيه ولخلوف ربه لقاء عند وفرحة فطره عند فرحة فرحتان للصائم أجلي من وشھوته طعامه
  وكيع عن األشج سعيد أبي عن مسلم رواه جنة الصوم جنة الصوم

 أبيه عن الواسطي حسان بن أيوب بن إسحاق ثنا الخليلي سھل بن المظفر الطيب أبو ثنا يوسف بن محمد أبو أخبرنا -  8293
 عمل كل  جل و عز ربه عن سلم و عليه هللا صلى النبي يرويه فيما محمد أبا يا فقال عيينة بن سفيان سأل رجال سمعت قال
 عز هللا يحاسب القيامة يوم كان إذا وأحكمھا األحاديث أجود من ھذا عيينة بن فقال به يأجز وأنا لي فإنه الصوم إال له آدم بن
 المظالم من عليه بقي ما عنه هللا فيتحمل الصوم إال يبقى ال حتى عمله سائر من المظالم من عليه ما ويؤدي عبده جل و

  الجنة بالصوم ويدخله

 بن محمد ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الصالح الشيخ فاميال أحمد بن علي بن أحمد نصر أبو أخبرنا - 8294
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعد بن سھل عن حازم أبو حدثني بالل بن سليمان عن مخلد بن خالد أنبأ الوھاب عبد
 منه فيدخلون الصائمون أين يقال غيرھم ممعھ يدخل ال القيامة يوم الصائمون منه يدخل الريان له يقال بابا الجنة في إن  سلم
 أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه مخلد بن خالد عن الصحيح في البخاري رواه أحد معھم يدخل فلم أغلق آخرھم دخل فإذا
  خالد عن شيبة

 أبو ثنا إمالء مريم أبي بن سعيد ثنا سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أنبأ بطوس الروذباري علي أبو وأخبرنا - 8295
 يسمى باب منھا أبواب ثمانية للجنة إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن سعد بن سھل عن حازم أبو حدثني غسان
  مريم أبي بن سعيد عن الصحيح في البخاري رواه الصائمون إال يدخله ال الريان

 أنبأ القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ قاال عليه قراءة ماإلما طاھر وأبو إمالء يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  8296
 ليلى لھا يقال لنا موالة سمعت قال األنصاري زيد بن حبيب عن شعبة ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا البغدادي الحارث بن إبراھيم
 إني فقالت كلي لھا فقال عامبط له فدعت عليھا دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  كعب بنت عمارة أم جدتي عن تحدث
 يقضوا حتى قال وربما قال أو يفرغوا حتى المالئكة عليه صلت عنده أكل إذا الصائم إن سلم و عليه هللا صلى فقال صائمة
  أكلھم
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 فيانس ثنا المديني بن ثنا الحسن بن علي أنبأ القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  8297
  الصائمون ھم فقال السائحين عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  يقول عمير بن عبيد سمعت دينار بن عمرو قال قال

  رمضان شھر في واإلفضال الجود باب

 أخبرناو ح األويسي العزيز عبد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 8298
 بن إبراھيم ثنا قاال حمزة بن إبراھيم ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو
 وكان بالخير الناس أجود سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن سعد
 عليه يعرض ينسلخ حتى رمضان في ليلة كل يلقاه جبرائيل وكان السالم عليه جبرائيل يلقاه حين انرمض في يكون ما أجود
  المرسلة الريح من بالخير أجود سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان جبرائيل لقيه فإذا القرآن سلم و عليه هللا صلى النبي

 قال ح مزاحم أبي بن منصور ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8299
 إبراھيم ثنا قاال الوركاني جعفر بن محمد ثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد أنبأ الدارمي يحيى بن محمد بن الحسين وحدثني

 ورواه سعد بن إبراھيم عن وغيره إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه بنحوه  فذكره الزھري عن سعد بن
  جعفر بن ومحمد مزاحم أبي بن منصور عن مسلم

 الملك عبد بن محمد ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ إمالء يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 8300
 صوم قال أفضل الصوم أي هللا رسول اي  قيل قال مالك بن أنس عن ثابت ثنا موسى بن صدقة أنبأ ھارون بن يزيد ثنا الدقيقي
  رمضان في صدقة قال أفضل الصدقة فأي قال لرمضان تعظيما شعبان

  الصابر كالصائم الفرض أيام غير في الشاكر الطاعم في جاء ما باب

 معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8301
 الطاعم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن يحدث المقبري سعيد سمع أنه غفار بني من رجل حدثني
  الصابر كالصائم الشاكر

 بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ علي بن محمد بن علي وأخبرنا -  8302
 قال يقول ھريرة أبا فسمعت بالبقيع ھريرة أبي مع كنت قال علي بن حنظلة عن الغفاري محمد بن معن عن علي بن عمر ثنا

 وحنظلة المقبري عن معن عن علي بن عمر عن قيل وقد الصابر الصائم مثل الشاكر الطاعم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ھريرة أبي عن

 بن ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو ظالحاف هللا عبد أبو أخبرنا -  8303
 ھريرة أبي عن األغر سلمان عن حرة أبي بن حكيم عمه عن حرة أبي بن هللا عبد بن محمد عن بالل بن سليمان عن وھب
  الصابر للصائم ما مثل األجر من الشاكر عمللطا إن  قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن إال أعلمه ال قال

 ليلة القدر ليلة ما أدراك وما القدر}  ليلة في أنزلناه إنا{  الرحيم الرحمن هللا بسم ثناؤه جل هللا قال القدر ليلة فضل باب
  الفجر مطلع حتى ھي سالم أمر كل من ربھم بإذن فيھا والروح المالئكة تنزل شھر ألف من خير القدر

 إبراھيم بن إسحاق ثنا السالم عبد بن محمد ثنا العنبري محمد بن يحيى زكريا أبو ثنا إمالء الحافظ هللا عبد أبو حدثنا -  8304
 ليلة في القرآن أنزل قال القدر ليلة في أنزلناه إنا  جل و عز قوله في عباس بن عن جبير بن سعيد عن منصور عن جرير أنبأ
 في بعضه سلم و عليه هللا صلى رسوله على ينزله جل و عز هللا وكان النجوم بموقع وكان ياالدن سماء إلى واحدة جملة القدر
 }  ترتيال ورتلناه فؤادك به لنثبت كذلك واحدة جملة القرآن عليه نزل لوال كفروا الذين وقال{  جل و عز هللا فقال بعض أثر
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 بطة بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا قال بنيسابور ينياإلسفرائ السقاء علي بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8305
 نجيح أبي بن عن الزنجي خالد بن مسلم ثنا األموي يحيى بن سعيد ثنا األصبھاني زكريا بن محمد بن هللا عبد ثنا األصبھاني

 فعجب قال شھر ألف هللا سبيل في السالح لبس إسرائيل بني من رجال ذكر سلم و عليه هللا صلى النبي أن  مجاھد عن
}  شھر ألف من خير القدر ليلة القدر ليلة ما أدراك وما القدر ليلة في أنزلناه إنا{  جل و عز هللا فأنزل قال ذلك من المسلمون

  مرسل وھذا شھر ألف هللا سبيل في السالح الرجل ذلك فيھا لبس التي

 عن يحيى عن ھشام ثنا مسلم ثنا مسلم أبو ثنا الصفار عبيد نب أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8306
 ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا القدر ليلة قام من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن سلمة أبي
 من مسلم وأخرجه إبراھيم بن مسلم عن الصحيح في البخاري رواه ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا رمضان صام ومن
  أبيه عن الدستوائي ھشام بن معاذ حديث

 ومائتين وخمسين ثمان سنة في اإلسفرائيني حيويه بن محمد ثنا البزاز بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 8307
 القدر ليلة يقم من  سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو قال قال ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبو أنبأ شعيب أنبأ اليمان أبو أنبأ

 ورقاء حديث من مسلم وأخرجه اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه ذنبه من تقدم ما له يغفر واحتسابا إيمانا فيوافقھا
  الزناد أبي عن

   رمضان كل في أنھا على الدليل باب

 حمزة أحمد أبو ثنا ببغداد الحربية جامع في الحربي الحرفي هللا عبد بن هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرنا - 8308
 قلت قال أبيه عن مرثد بن مالك عن زميل أبي عن عكرمة ثنا مسعود بن موسى ثنا غالب بن محمد ثنا العباس بن محمد بن

 يا فقلت عنھا مسألة الناس أشد نييع عنھا أسأل كنت أنا قال القدر ليلة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت  ذر ألبي
 األنبياء مع أتكون هللا نبي يا فقلت رمضان شھر في بل ال قال غيره في أو يعني رمضان أفي القدر ليلة عن أخبرني هللا رسول

 في رنيفأخب فقلت قال القيامة يوم إلى ھي بل ال قال القيامة يوم إلى ھي أو معھم رفعت ورفعوا األنبياء قبضت فإذا كانوا ما
 فاھتبلت وحدث سلم و عليه هللا صلى هللا نبي حدث ثم األول والعشر األواخر العشر في التمسوھا قال ھي رمضان شھر أي

 وحدث حدث ثم ھذا بعد شيء عن تسألني وال األواخر العشر في التمسوھا قال ھي عشر أي في أخبرني هللا نبي يا فقلت غفلته
 عليه هللا صلى هللا رسول علي فغضب ھي العشر أي في لتحدثني عليك بحقي هللا رسول يا عليك أقسمت فقلت غفلته فاھتبلت

  بعد شيء عن تسألني وال األواخر السبع في التمسوھا قال ثم بعد وال قبل من علي غضب ما غضبا سلم و

 حدثني وارة بن مسلم بن محمد اثن النيسابوري معاوية بن إبراھيم بن علي الحسن أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 8309
 عمر بن هللا عبد عن جبير بن سعيد عن الھمداني إسحاق أبي عن عقبة بن موسى عن جعفر بن محمد ثنا مريم أبي بن سعيد
 أبي عن وشعبة سفيان ورواه رمضان كل في ھي فقال القدر ليلة عن أسمع وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  قال

  سلم و عليه هللا صلى النبي إلى يرفعاه لم عمر بن على موقوفا إسحاق

  رمضان من األواخر العشر في طلبھا في الترغيب باب

 ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8310
 عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن عياض بن أنس أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو

 أخرجه رمضان من األواخر العشر في القدر ليلة تحروا  قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عنھا هللا رضي
  عروة بن ھشام حديث من الصحيح في ومسلم البخاري

 العباس أبو ثنا قالوا القاضي الحسن بن بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا ووأب الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8311
 عبد بن سلمة أبي عن شھاب بن عن يزيد بن يونس أخبرك وھب بن هللا عبد على قرئ قال نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد
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 في فالتمسوھا فنسيتھا أھلي بعض أيقظني ثم القدر ليلة أريت  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن الرحمن
 بن عن دثار بن ومحارب سحيم بن جبلة عن ذلك في وروينا وھب بن عن وحرملة الطاھر أبي عن مسلم رواه الغوابر العشر
  عمر

  األواخر العشر من الوتر في طلبھا في الترغيب باب

 العدل بشران بن الحسين أبو وأخبرنا ح األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 8312
 النبي به يبلغ أبيه عن سالم عن الزھري عن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا قاال الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد
 قد رؤياكم أرى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال األواخر العشر في القدر ليلة رجل رأى  قال سلم و عليه هللا صلى

  حرب بن وزھير الناقد عمرو عن الصحيح في مسلم رواه األواخر العشر في فاطلبوھا ھذا على تواطأت

 هللا صلى هللا رسول فقال وعشرين سبع ليلة القدر ليلة رجل رأى قال أبيه عن سالم عن الزھري عن سفيان عن - 8313
 يعلى أبو أنبأ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا منھا الوتر في طلبوھافا األواخر العشر في رؤياكم إن  سلم و عليه
  فذكره سفيان ثنا قاال حرب بن وزھير الناقد محمد بن عمرو ثنا

 الربيع أبو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8314
 بن إسماعيل ثنا قاال قتيبة ثنا نعيم بن محمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد جعفر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو اوأخبرن ح

 ليلة تحروا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن مالك بن نافع سھيل أبي عن جعفر
 سعيد أبي عن أيضا ورويناه سعيد بن قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه رمضان من األواخر العشر من الوتر في القدر

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن وغيره الخدري

  أوتارا أشفاعه كانت آخره من الشھر عد إذا فإنه األواخر العشر من الشفع في طلبھا في الترغيب باب

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال وعمر أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8315
 هللا صلى هللا رسول اعتكف  قال الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن الجريري يعني مسعود أبو أنبأ عطاء بن الوھاب عبد
 له أبينت ثم ورفع فنقض البناءب أمر انقضين فلما له تبان أن قبل القدر ليلة يلتمس رمضان شھر من األوسط العشر سلم و عليه
 القدر بليلة أنبئت إني الناس أيھا يا فقال علينا وخرج األواخر العشر في واعتكف مكانه فأعيد بالبناء فأمر األواخر العشر في

 والسابعة التاسعة في فالتمسوھا فأنسيتھا الشيطان معھما يحتقان رجالن فتالحى بھا أخبركم أو بھا أحدثكم كيما فخرجت
 أجل قال نعدھن فكيف منا بالعدد أعلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب إنكم سعيد ألبي فقلت نضرة أبو قال والخامسة

 التي مضت فإذا السابعة تليھا فالتي تليھا التي مضت فإذا التاسعة تليھا فالتي وعشرون إحدى مضت إذا منكم بذلك أعلم نحن
 في مسلم أخرجه الثالثة وفي قال أنه معاوية عن مطرف عن العالء أبو وأخبرني مسعود أبو قال الخامسة تليھا فالتي تليھا

 فالتي وعشرون واحدة مضت إذا قال أنه إال بمعناه الجريري سعيد عن األعلى عبد عن وغيره مثنى بن محمد عن الصحيح
  معاوية حديث يذكر ولم التاسعة وھي وعشرين ثنتين تليھا

 أيوب ثنا وھيب ثنا سلمة أبو ثنا الحسن بن إسحاق ثنا الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8316
 في القدر ليلة رمضان من األواخر العشر في التمسوھا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن

 البخاري قال إسماعيل بن موسى سلمة أبي عن الصحيح في لبخاريا رواه تبقى خامسة وفي تبقى سابعة وفي تبقى تاسعة
  وعشرين أربع في التمسوھا عباس بن عن عكرمة عن خالد وعن أيوب عن الوھاب عبد تابعه

 عقبة بن محمد ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو وأخبرنا - 8317
 من  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال قاال وعكرمة حميد بن الحق عن األحول عاصم ثنا زياد بن الواحد عبد ناث السدوسي
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 يبقين سبع في أو يمضين تسع في وھي العشر في ھي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال عباس بن فقال القدر ليلة متى يعلم
  الواحد عبد عن ألسودا أبي بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه

   وعشرين إحدى ليلة طلبھا في الترغيب باب

 بن يزيد عن مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8318
 هللا رسول كان  قال أنه سعيد أبي عن نالرحم عبد بن سلمة أبي عن التيمي الحارث بن إبراھيم بن محمد عن الھاد بن هللا عبد
 يخرج التي الليلة وھي وعشرين إحدى ليلة كان إذا حتى عاما فاعتكف رمضان من الوسط العشر يعتكف سلم و عليه هللا صلى
 في صبيحتھا أسجد رأيتني وقد أنسيتھا ثم الليلة ھذه رأيت وقد األواخر العشر فليعتكف معي اعتكف من قال اعتكافه من منھا
 عريش على المسجد وكان الليلة تلك فمطرت سعيد أبو قال وتر كل في والتمسوھا األواخر العشر في فالتمسوھا وطين ماء

 صبيحة والطين الماء أثر وأنفه جبھته وعلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عيناي فأبصرت سعيد أبو قال المسجد فوكف
 عن الدراوردي حديث من مسلم وأخرجه مالك عن أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح في البخاري رواه وعشرين إحدى
  الھاد بن يزيد

  وعشرين ثالث ليلة طلبھا في الترغيب باب

 شاذان بن محمد ثنا الشيباني يعقوب بن محمد أنبأ قاال الفامي علي بن أحمد نصر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8319
 سعيد بن بسر عن هللا عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن عثمان بن الضحاك عن ضمرة أبو ثنا خشرم بن علي ثنا البندكري

 ماء في أسجد صبيحتھا وأراني أنسيتھا ثم القدر ليلة أريت  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أنيس بن هللا عبد عن
 أنفه لعلي والطين الماء أثر وإن انصرف ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا فصلى وعشرين ثالث ليلة فمطرنا قال وطين
  خشرم بن علي عن الصحيح في مسلم رواه هللا عبد أبي حديث لفظ وعشرين ثالث يقول أنيس بن هللا عبد وكان قال وجبھته

 بن سعيد ثنا ارميالد سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أنبأ بھا الطبراني يعقوب بن محمد الحسن أبو الفقيه أخبرنا -  8320
 بن كعب بن الرحمن عبد عن أخبره حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبا أن الھاد بن يزيد ثنا أيوب بن يحيى ثنا مريم أبي
 وكنت فبعثوني قال ضيقة أصابتھم خلفناھم وإن علينا شق بأھلينا قدمنا إن فقلنا بالبادية كنا قال  أنيس بن هللا عبد عن مالك

 إبراھيم بن محمد فكان الھاد بن قال وعشرين ثالث بليلة فأمرنا قولھم له فذكرت سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو إلى أصغرھم
  الليلة تلك يجتھد

 إسحاق بن محمد ثنا زھير ثنا يونس بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  8321
 أصلي وأنا فيھا أكون بادية لي إن هللا رسول يا  قلت قال أبيه عن الجھني أنيس بن هللا عبد نب عن إبراھيم بن محمد حدثني
 كان قال يصنع أبوك كان فكيف البنه فقلت وعشرين ثالث ليلة انزل فقال المسجد ھذا إلى أنزلھا بليلة فمرني هللا بحمد فيھا
 فجلس المسجد باب على دابته وجد الصبح صلى فإذا الصبح يصلي حتى لحاجة منه يخرج فال العصر صلى إذا المسجد يدخل
  بباديته فلحق عليھا

 أبي عن األعمش عن معاوية أبو ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8322
 ثمان وبقي وعشرون اثنتان مضى لواقا الشھر من مضى كم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح
  الليلة اطلبوھا سبع وبقي وعشرون اثنتان مضى بل فقال

 قال ھارون بن موسى ثنا السالم بمدينة السجستاني أحمد بن دعلج محمد أبو ثنا الحسن بن أحمد بكر أبو وأخبرنا -  8323
 عند كنا  قال عمر بن ذكر قد وأراه ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن الفزاري إسحاق أبو أحدثكم نعيم ألبي قلت

 اثنتان قالوا الشھر من مضى كم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال القدر ليلة فذكروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  نعم نعيم أبو فقال الليلة فالتمسوھا وعشرون تسع الشھر سبع وبقي وعشرون اثنتان مضى قال ثمان وبقي وعشرون
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 نمير بن هللا عبد بن محمد أنبأ أيوب بن محمد ثنا موسى بن محمد بن هللا عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وقد - 8324
 ذكرنا  قال ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سھيل عن األعمش قائد سعيد بن هللا عبيد مسلم أبو حدثني الجعفي خالد ثنا
 اثنتان مضى فقال ثمان وبقي وعشرون اثنتان قلنا الشھر من مضى كم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال القدر ليلة

  وعشرون تسع الشھر الليلة اطلبوھا سبع وبقي وعشرون

 بن الحسين ثنا عاصم بن أسيد ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8325
 أو بدر صبيحة عشر سبعة ليلة القدر ليلة تحروا  هللا عبد قال قال األسود عن إبراھيم عن األعمش عن يانسف عن حفص
  وعشرين ثالثا أو وعشرين إحدى

 عن عمرو بن يعني هللا عبيد ثنا الرقي سيف بن حكيم ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 8326
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن عن أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن أنيسة أبي بن يعني زيد
  سكت ثم وعشرين ثالث وليلة وعشرين إحدى وليلة رمضان من عشرة سبع ليلة اطلبوھا  سلم و

  رمضان شھر من األواخر السبع في طلبھا في الترغيب باب

 عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8327
 و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجال أرى قال عمر بن عن نافع عن أنس بن ومالك ويونس الليث أخبرني وھب بن هللا
 تواطأت قد رؤياكم اسمع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الفق رمضان من األواخر السبع في القدر ليلة أن المنام في  سلم
  األواخر السبع في فليتحرھا متحريھا كان فمن األواخر السبع في أنھا على

 محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال الفامي علي بن أحمد نصر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8328
 عن يوسف بن هللا عبد عن البخاري رواه بمعناه الحديث فذكر  مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا القا محمد بن وجعفر
  مالك عن يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك

 عقيل عن الليث ثنا يحيى ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8329
 القدر ليلة أروا منكم أناسا إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن ھابش بن عن
 رواه األواخر السبع في التمسوھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال األواخر السبع في أروھا أناسا وإن األول السبع في

  الزھري عن يونس حديث من مسلم وأخرجه يربك بن يحيى عن الصحيح في البخاري

 بن وموسى علي بن وإبراھيم الحرشي عمرو بن محمد ثنا إبراھيم بن عيسى بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8330
 سلم و هعلي هللا صلى النبي عن عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قالوا الذھليان محمد
  يحيى بن يحيى عن مسلم رواه األواخر السبع في القدر ليلة تحروا  قال

 ثنا شاذان عامر بن أسود ثنا الفحام الوليد بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو ثنا ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8331
 متحريا كان من القدر ليلة في  سلم و عليه هللا صلى النبي عن يحدث عمر بن سمعت قال أخبرني دينار بن هللا عبد قال شعبة

 السبع في فليتحرھا متحريا كان من قال إنما يقول كان أنه سفيان عن ثقة رجل لي وذكر شعبة قال وعشرين سبع ليلة فليتحرھا
  شعبة رواية دون الجماعة رواية الصحيح شعبة شك ذا أم ذا أدري فال البواقي

 سمع حريث بن عقبة عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ركفو بن بكر أبو أخبرنا - 8332
 يغلبن فال عجز أو أحدكم ضعف فإن األواخر العشر في تحروھا القدر ليلة في  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن
  شعبة عن غندر حديث من الصحيح في مسلم أخرجه البواقي السبع على
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 بن يزيد أنبأ السعدي هللا عبد بن إبراھيم أنبأ آباذي المحمد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 8333
 يريد وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلينا خرج  قال الصامت بن عبادة عن مالك بن أنس عن الطويل حميد ثنا ھارون

 أخبركم أن أريد وأنا إليكم خرجت إني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال المسلمين من النرج فتالحى القدر بليلة يخبرنا أن
 والسابعة الخامسة في األواخر العشر في فالتمسوھا خيرا يكون أن وعسى فرفعت لحاء وفالن فالن بين فكان القدر بليلة

  الطويل حميد حديث من البخاري أخرجه والتاسعة

  وعشرين سبع ليلة ھاطلب في الترغيب باب

 العدل بشران بن الحسين أبو وأخبرنا ح األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 8334
 عن عيينة بن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا قالوا الصفار محمد بن وإسماعيل الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد
 ليلة أنھا يستثني ال فحلف القدر ليلة عن كعب بن أبي سألت  قال حبيش بن زر عن النجود أبي بن وعاصم ابةلب أبي بن عبدة
 من تصبح إنھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال التي بالعالمة أو باآلية فقال المنذر أبا ذاك تقول بم فقلت وعشرين سبع
  شعاع لھا ليس الشمس تطلع اليوم ذلك

 محمد وأخبرنا ح قال سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناو - 8335
 أنھما بھدلة بن وعاصم لبابة أبي بن عبدة ثنا قال الحميدي قال سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا يعقوب بن

 يرحمه فقال القدر ليلة يصب الحول يقم من يقول  مسعود بن أخاك إن المنذر أبا يا عبك بن ألبي قلت قال حبيش بن زر سمعا
 المنذر أبا يا قلنا قال وعشرين سبع ليلة وأنھا األواخر العشر في وأنھا رمضان شھر في أنھا علم ولقد يتكلوا ال أن أراد لقد هللا
 ال اليوم ذلك من تطلع الشمس إن سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو أخبرنا التي باآلية أو بالعالمة قال ذلك تعرف شيء بأي

  عمر أبي بن عن الصحيح في مسلم رواه لھا شعاع

 محمد هللا عبد أبو ثنا نصر أبو وقال أنبأ هللا عبد أبو قال الفامي علي بن أحمد نصر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8336
 الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مروان ثنا قاال الدمشقي إبراھيم بن الرحمن وعبد عمار بن ھشام ثنا أبي حدثني يعقوب بن

 عن كيسان بن يزيد عن معاوية بن مروان ثنا المكي عباد بن محمد ثنا الجبار عبد بن الحسن بن أحمد ثنا الوليد أبو أخبرني
 مثل وھو القمر طلع حين يذكر أيكم  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند القدر ليلة تذاكرنا قال ھريرة أبي عن حازم أبي
  أعلم وهللا وعشرين لثالث يكون إنما ذلك إن قيل وقد وغيره عباد بن محمد عن مسلم رواه جفنة شق

 سعيد عن المسعودي ثنا النضر أبو ثنا الخليل بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8337
 رسول فقال القدر ليلة عن فسأله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى رجال أن  هللا عبد عن عبيدة أبي عن جعدة بن عمرو بن
 يدي في وأن وأمي أنت بأبي هللا رسول يا أذكرھا وهللا أنا هللا عبد فقال الصھباوات ليلة يذكر أيكم سلم و عليه هللا صلى هللا

  القمر طلع حين وذلك الفجر من رحل بمؤخرة مستترا بھن أتسحر تمرات

 عن مطرف عن قتادة عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 8338
  معاذ بن معاذ ورفعه الطيالسي داود أبو وقفه وعشرين سبع ليلة القدر ليلة  قال معاوية

 سمع قتادة عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8339
  وعشرين سبع ليلة قال القدر ليلة في  سلم و عليه هللا صلى النبي عن سفيان أبي بن معاوية عن مطرفا

 هللا عبد ثنا الخزاعي القاضي الحسن بن علي حسنال أبو ثنا بالري الصائغ علي بن أحمد بن يحيى سعد أبو وأخبرنا -  8340
 أبو وأخبرنا ح معاذ ثنا قاال عمر بن هللا وعبيد الشيباني أسد بن ھالل بن حنبل بن محمد بن أحمد ثنا العزيز عبد بن محمد بن
 ح حنبل بن أحمد ثنا زالعزي عبد بن محمد بن هللا عبد ثنا الحافظ عدي بن هللا عبد أحمد أبو أنبأ الھروي محمد بن أحمد سعد
 معاذ ثنا حنبل بن أحمد ثنا المنيعي محمد بن هللا عبد أنبأ مطر بن عمرو أبو أنبأ الزاھد عثمان أبي بن الملك عبد سعد أبو وثنا
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 شيخ إني هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى رجال أن عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن أبي حدثني ھشام بن
  بالسابعة عليك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال القدر لليلة فيھا يوفقني هللا لعل بليلة فمرني القيام علي يشق عليل ركبي

 ثنا سلمان بن أحمد بكر أبو ثنا الرصافة مسجد في ببغداد الفامي علي بن عمر بن هللا عبيد القاسم أبو الفقيه وأخبرنا - 8341
  عباس بن قال يقول عكرمة سمعا أنھما وعاصم قتادة عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا غيالن بن حمودم ثنا إسحاق بن إبراھيم
 لعمر فقلت األواخر العشر في أنھا فأجمعوا القدر ليلة عن فسألھم سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب عنه هللا رضي عمر دعا
 تعلم أين ومن قال األواخر العشر من تبقى سابعة أو تمضي بعةسا قلت ھي ليلة وأي قال ھي ليلة أي ألظن وإني ألعلم إني
 سبعة على ويسجد فيأكل اإلنسان وخلق سبع في يدور الدھر وأن أيام وسبعة أرضين وسبع سماوات سبع هللا خلق قلت قال

  له فطنا ما ألمر فطنت لقد عنه هللا رضي عمر فقال سبع والجبال سبع والطواف أعضاء

 عن فضيل بن ثنا العطاردي الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8342
 و عليه هللا صلى هللا رسول قول أرأيتم  فقال فسألھم أصحابه وعنده عمر عند كنت قال عباس بن عن أبيه عن كليب بن عاصم
 وقال ثالث ليلة بعضھم وقال إحدى ليلة بعضھم فقال ترونھا ليلة أي وترا األواخر العشر في التمسوھا القدر ليلة في سلم

 فقال يتكلموا حتى أتكلم ال أن أمرتني إنك فقلت تكلم ال لك ما فقال ساكت وأنا فقالوا سبع ليلة بعضھم وقال خمس ليلة بعضھم
 ونبت سبع من اإلنسان وخلق مثلھن ضاألر ومن سماوات سبع فذكر السبع يذكر هللا سمعت إني فقلت لتكلم إال إليك أرسلت ما

 ثم جل و عز هللا قال قال سبع األرض نبت قولك أعلم لم ما أرأيت أعلم ما أخبرتني ھذا عنه هللا رضي عمر فقال سبع األرض
 جروالش النخل من الحيطان الغلب فالحدائق قال غلبا وحدائق ونخال وزيتونا وقضبا وعنبا حبا فيھا فأنبتنا شقا األرض شققنا
 ألصحابه عنه هللا رضي عمر فقال قال الناس يأكله وال واألنعام الدواب تأكله مما األرض أنبتت ما فاألب قال وأبا وفاكھة
  قلت كما القول ألرى إني وهللا رأسه شئون تجتمع لم الذي الغالم ھذا قال كما تقولوا أن أعجزتم

  رمضان من األواخر العشر في العمل باب

 وأبو بشران بن الحسين أبو وأخبرنا ح األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 8343
 العبدي يعقوب أبي عن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا قاال الصفار محمد بن إسماعيل ثنا قاال ببغداد القطان الفضل بن الحسين

 األواخر العشر دخلت إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  تقول اعنھ هللا رضي عائشة سمعت قال مسروق عن مسلم عن
 بن إسحاق عن مسلم ورواه هللا عبد بن علي عن الصحيح في البخاري رواه المئزر وشد أھله وأيقظ الليل أحيا رمضان من

  سفيان عن كلھم عمر أبي وبن إبراھيم

 بن الواحد عبد ثنا سعيد بن قتيبة ثنا المستملي عمرو أبو ثنا ھانئ بن لحصا بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8344
 كان  عنھا هللا رضي عائشة قالت يقول يزيد بن األسود سمعت يقول يزيد بن إبراھيم سمعت قال هللا عبيد بن الحسن عن زياد

 عن الصحيح في مسلم رواه غيرھا يف يجتھد ال ما رمضان من األواخر العشر في يجتھد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  كامل وأبي قتيبة

 بن محمد ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا - 8345
 سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا ھشيم ثنا الصباح

  النساء واعتزل المئزر شمر رمضان من األواخر العشر كان إذا

  االعتكاف باب

 بكر أبو ثنا الفريابي محمد بن جعفر بكر أبو أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا -  8346
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال ھريرة أبي عن حصال أبي عن حصين أبي عن عياش بن بكر أبو ثنا شيبة أبي بن
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 بكر أبي عن الصحيح في البخاري رواه يوما عشرين اعتكف فيه قبض الذي العام كان فلما أيام عشرة رمضان كل في يعتكف
  شيبة أبي بن

 ثابت عن سلمة بن حماد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد أخبرنا - 8347
 رمضان من األواخر العشر يعتكف كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي كعب بن أبي عن رافع أبي عن

  مالك بن أنس عن ذلك في وروي يوما عشرين اعتكف قابل من كان فلما يعتكف فلم عاما فسافر

 أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرناه -  8348
 اعتكف مقيما كان إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عنه هللا رضي أنس عن حميد عن عدي أبي بن محمد ثنا بكر

  يوما عشرين المقبل العام اعتكف سافر وإذا األواخر العشر

   وغيره شوال وفي واألوسط األول العشر في وجوازه رمضان شھر من األواخر العشر يف االعتكاف تأكيد باب

 وأنبأ ح معاوية أبو ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  8349
 ھشام عن معاوية أبو أنبأ يحيى بن يحيى ثنا الحسين بن حمدم بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو
 رمضان من األواخر العشر يعتكف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن
 من اهوأخرج عروة عن الزھري حديث من البخاري وأخرجه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه يحيى حديث لفظ

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن حديث

 بن محمد ثنا قاال إسحاق بن بكر وأبو المديني نعيم بن محمد ثنا الشيباني هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8350
 سعيد أبي عن مةسل أبي عن يحدث إبراھيم بن محمد سمعت األنصاري غزية بن عمارة حدثني المعتمر ثنا األعلى عبد

 في األوسط العشر اعتكف ثم رمضان من األول العشر اعتكف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي الخدري
 إني فقال منه فدنوا الناس فكلم رأسه على أطلع ثم القبة ناحية في فنحاھا بيده الحصير فأخذ قال حصير سدنھا على تركية قبة

 أن منكم أحب فمن األواخر العشر في إنھا لي فقيل أتيت ثم األوسط العشر اعتكفت ثم الليلة ھذه لتمسا األول العشر اعتكفت
 إحدى ليلة في فأصبح وماء طين في صبيحتھا في أسجد وإني وتر ليلة رأيتھا وإني قال معه الناس فاعتكف فليعتكف يعتكف

 وجبينه الصبح صالة من فرغ حين فخرج والماء الطين تفأبصر المسجد فوكف السماء فمطرت الصبح إلى قام وقد وعشرين
 عبد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه األواخر العشر من وعشرين إحدى ليلة ھي وإذا والماء الطين فيھا أنفه وروثة
  األعلى

 يحيى بن يحيى ثنا سينالح بن محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  8351
 صلى يعتكف أن أراد إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت عائشة عن عمرة عن سعيد بن يحيى عن معاوية أبو أنبأ

 عنھا هللا رضي زينب فأمرت رمضان من األواخر العشر في االعتكاف أراد فضرب بخبائه أمر وأنه معتكفه دخل ثم الفجر
 البر فقال األخبية فإذا نظر الفجر صلى فلما فضرب بخباء سلم و عليه هللا صلى النبي أزواج من غيرھا وأمر فضرب بخبائھا
 الصحيح في مسلم رواه شوال من األول العشر في اعتكف حتى رمضان شھر في االعتكاف ترك ثم فقوض بخبائه فأمر يردن
  سعيد بن يحيى عن أخر أوجه من البخاري وأخرجه يحيى بن يحيى عن

   المسجد في االعتكاف باب

 العباس أبو ثنا قالوا المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8352
 أن  عمر بن هللا عبد عن حدثه نافعا أن يزيد بن يونس أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد
 كان الذي المكان هللا عبد أراني وقد نافع وقال قال رمضان من األواخر العشر في يعتكف كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 مسلم ورواه أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح في البخاري رواه المسجد في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيه يعتكف
  وھب بن عن كالھما الطاھر أبي عن

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأب أخبرنا - 8353
 عروة عن شھاب بن عن سعد بن والليث أنس بن ومالك يزيد بن يونس أخبرك وھب بن هللا عبد على قرئ قال نصر بن بحر
 ثنا عيسى بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح لتقا عنھا هللا رضي عائشة أن الرحمن عبد بنت وعمرة الزبير بن

 عمرة عن عروة عن شھاب بن عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قاال الذھليان محمد بن وموسى علي بن إبراھيم
 إال البيت يدخل ال وكان فأرجله رأسه إلى يدني اعتكف إذا سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن

 البيت يدخل يكن لم سلم و عليه هللا صلى النبي أن الجماعة عن وھب بن رواية وفي يحيى بن يحيى حديث لفظ اإلنسان لحاجة
 وكأنه وعمرة عروة عن وقال فأرجله المسجد في وھو رأسه على يدخل كان عنھا هللا رضي عائشة وقالت اإلنسان لحاجة إال

 بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه عمرة عن عروة عن فيه يقول فإنه مالك وأما ويونس الليث يةروا على مالك رواية حمل
  عائشة عن وعمرة عروة عن شھاب بن عن سعد بن الليث حديث من وأخرجاه ھكذا يحيى

 ثنا بكير بن يعني يحيى ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8354
 و عليه هللا صلى النبي أن  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة عن الزبير بن عروة عن شھاب بن عن عقيل عن الليث
 ال أن المعتكف في والسنة بعده من أزواجه اعتكف ثم جل و عز هللا توفاه حتى رمضان من األواخر العشر يعتكف كان سلم

 فيمن والسنة جماعة مسجد في إال اعتكاف وال يباشرھا وال امرأة يمس وال مريضا يعود وال منھا بد ال التي للحاجة إال يخرج
  يصوم أن اعتكف

 أيوب بن محمد ثنا الرازي الوھاب عبد بن محمد بن هللا عبد سعيد أبو أنبأ الفقيه المعروف أبي بن الحسن أبو أخبرنا - 8355
  الصالة فيه تقام مسجد في إال اعتكاف ال  قاال والحسن عباس بن أن تادةق ثنا ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم أنبأ

 داود ثنا الخسروجردي الحسن بن محمد بن أحمد أنبأ جرد بخسرو السديري هللا عبد بن الحسين هللا عبد أبو أخبرنا - 8356
 بن عن األزدي علي عن كثير أبي نب يحيى عن ليث عن شريك ثنا الحميد عبد بن يحيى ثنا زنجويه بن حميد ثنا الحسين بن

  الدور في التي المساجد في االعتكاف البدع من وإن البدع هللا إلى األمور أبغض إن  قال عنه هللا رضي عباس

 آدم بن محمود ثنا الغازي سھل بن عبدويه بن محمد نصر أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  8357
 عنه هللا رضي مسعود بن يعني هللا لعبد حذيفة قال قال وائل أبي عن راشد أبي بن جامع عن عيينة نب سفيان ثنا المروزي
 قال أو الحرام المسجد في إال اعتكاف ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن علمت وقد موسى أبي ودار دارك بين عكوفا
  مني الشك وأصابوا أخطأت أو واوحفظ نسيت لعلك هللا عبد فقال الثالثة المساجد في إال

   ليغسله أھله بعض إلى المسجد من رأسه يخرج المعتكف باب

 عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8358
 من رأسه يخرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن منصور
 زائدة حديث من مسلم وأخرجه سفيان عن الفريابي عن الصحيح في البخاري رواه حائض وأنا فأغسله معتكف وھو المسجد
  منصور عن

   يصوم المعتكف باب

 أبو ثنا قالوا الفضل بن موسى بن محمدو القاضي الحسن بن وأحمد الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا -  8359
 بن عمرو حدثني بديل بن هللا عبد ثنا الحنفي المجيد عبد بن هللا عبيد ثنا القزاز سنان بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس
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 صلى هللا رسول يا الجعرانة يوم سلم و عليه هللا صلى للنبي قال  أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن عمر بن عن دينار
  وصمه فاعتكفه اذھب سلم و عليه هللا صلى النبي فقال أعتكفه يوما علي إن سلم و عليه هللا

 عن بديل بن به تفرد قال الحافظ عمر بن علي ثنا قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 8360
 بن عمرو أصحاب من الثقات ألن منكر حديث ھذا يقول النيسابوري بكر أبا سمعت علي قال الحديث ضعيف وھو عمرو
  الحديث ضعيف بديل وبن وغيرھم زيد بن وحماد سلمة بن وحماد عيينة وبن جريج بن منھم يذكروه لم دينار

 عامر أبو ثنا الحسن بن محمد بن إبراھيم ثنا األصبھاني حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 8361
 بن عمر أن  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن بشير بن يعني سعيد أخبرني مسلم بن الوليد ثنا عامر بن موسى
 يفي أن فأمره إسالمه بعد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسأل وليصومن الشرك في يعتكف أن نذر عنه هللا رضي الخطاب
  أعلم وهللا هللا عبيد عن بشير بن سعيد به تفرد غريب االعتكاف مع الصوم نذر ذكر بنذره

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8362
 ال قالت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن عروبة أبي بن يعني سعيد أنبأ عطاء بن الوھاب عبد

 وفي ذكره حديث في عائشة عن عروة عن الزھري ورواه عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام رواه كذا بصوم إال اعتكاف
  الزھري عن واحد غير رواه كذا الجزء ھذا في ذكره مضى قد يصوم أن اعتكف فيمن والسنة آخره

  قال سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أن عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن حسين بن سفيان عن وروي - 8363
 بن محمد ثنا الدمشقي عمير بن أحمد ثنا الحافظ علي بن الحسين علي أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه بصيام إال اعتكاف ال

 بن وسويد العزيز عبد نب سويد من أو حسين بن سفيان من وھم وھذا فذكره حسين بن سفيان ثنا العزيز عبد بن سويد ثنا ھاشم
 اعتكف من موقوفا عنھا هللا رضي عائشة عن عطاء عن وروي به تفرد ما منه يقبل ال بمرة ضعيف الدمشقي العزيز عبد
  الصيام فعليه

 بن الحسين ثنا عامر بن أسد ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8364
  فذكره  عنھا هللا رضي عائشة عن عطاء عن حبيب عن سفيان عن فصح

 أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد الفضل بن الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا -  8365
  المجاور يصوم  يقول عباس بن سمعت قال فاختة أبي عن دينار بن عمرو عن سفيان ثنا نعيم

 عمرو ثنا سفيان ثنا الحميدي بكر أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 8366
 ھشيما أن لسفيان فحكى المعتكف والمجاور المجاور يصوم  يقول عباس بن سمعت يقول عالقة بن سعيد فاختة أبا سمعت
  لك قلت كما ھو ھشيم أخطأ سفيان فقال بصوم إال اعتكاف ال قال سعبا بن أن فاختة أبي عن عمرو عن يقوله

 قال رجال زيدان بن حماد ثنا حرب بن سليمان ثنا يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  8367
 المجاور قال إنما عباس بن قال كذا وليس عمر فقال الصوم المجاور على عباس بن قول كيف محمد أبا يا  دينار بن لعمرو
  يصوم

 ثنا عاصم بن أسيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8368
  يصوم المعتكف  قاال أنھما عمر وبن عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن سفيان عن حفص بن الحسين

  ومص بغير االعتكاف رأى من باب

 هللا عبد ثنا عبدان أنبأ الموجه أبو حدثنا المروزي حليم بن محمد بن الحسن محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8369
 المسجد في ليلة أعتكف أن الجاھلية في نذرت إني هللا رسول يا  قال عنه هللا رضي عمر أن عمر بن هللا عبيد أنبأ المبارك بن
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 بن هللا عبد عن مقاتل بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه بنذرك أوف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الحرام
 ليلة فيه قالوا هللا عبيد عن الثقفي الوھاب وعبد أسامة وأبو القطان سعيد بن ويحيى بالل بن سليمان رواه وكذلك المبارك
 رواه وكذلك ليلة بدل يوما أيوب عن ومعمر حازم بن جرير وقال عمر بن عن نافع عن أيوب عن زيد بن حماد قاله وكذلك
 معاوية أبي حديث في وروينا غيره من بأيوب أعرف زيد بن وحماد أولى هللا عبيد عن الجماعة ورواية هللا عبيد عن شعبة
  شوال من ولاأل العشر في اعتكف سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنھا هللا رضي عائشة عن عمرة عن سعيد بن يحيى عن

 الرملي نصر بن محمد بن هللا عبد ثنا بمكة الرملي محبوب بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8370
 النبي أن عباس بن عن طاوس عن مالك عم سھيل أبي عن محمد بن العزيز عبد ثنا العدني عمر أبي بن يحيى بن محمد ثنا

 ھذا الرملي نصر بن محمد بن هللا عبد به تفرد نفسه على يجعله أن إال صيام المعتكف على ليس  قال سلم و عليه هللا صلى
 بن عمر عند شھاب بن ومحمد أنا اجتمعت قال مالك بن سھيل أبي عن محمد بن العزيز عبد عن الحميدي بكر أبو رواه وقد
 عبد بن عمر فقال بصوم إال اعتكاف يكون ال شھاب نب فقال الحرام المسجد في ثالث اعتكاف امرأتي على وكان العزيز عبد

 قال ال قال عثمان فمن قال ال قال عمر فمن قال ال قال بكر أبي فمن قال ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمن العزيز
 أن إال اماصي المعتكف على يرى ال عباس بن كان طاوس فقال ذلك عن فسألتھما وعطاء طاوسا فوجدت فانصرفت سھيل أبو

 العزيز عبد عن زرارة بن عمرو رواه وكذلك وھم ورفعه موقوف الصحيح ھو ھذا رأي ذلك عطاء وقال نفسه على يجعله
  فيما وھو موقوفا

 العزيز عبد ثنا زرارة بن عمرو ثنا شيرويه بن محمد بن هللا عبد ثنا أخبرھم الوليد أبا أن إجازة هللا عبد أبو أنبأني - 8371
  رأي ذلك عطاء وقال صوما المعتكف على يرى ال  عباس بن كان فقال قال مختصرا قوفامو فذكره

   أيام أو شھر اعتكاف نفسه على أوجب إذا اعتكافه في يدخل متى باب

 بن وھو بكر ثنا سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا المزكي إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8372
 كان  قال عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن إبراھيم بن محمد عن الھاد بن عن مضر
 إحدى ويستقبل ليلة عشرين يمضي حين من كان فإذا الشھر وسط التي العشر في يجاور سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 فخطب فيھا يرجع كان التي الليلة تلك فيه جاور شھر في أقام هأن ثم معه يجاور كان من ورجع مسكنه إلى رجع وعشرين
 معي اعتكف فمن األواخر العشر ھذه أجاور أن لي بدا ثم العشر ھذه أجاور كنت إني قال ثم هللا شاء بما فأمرھم فيھا الناس
 قال وطين ماء في أسجد رأيتني وقد وتر في األواخر العشر في فالتمسوھا أنسيتھا ثم الليلة ھذه رأيت وقال معتكفه في فليبت
 وقد إليه فنظرت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مصلى في المسجد فوكف وعشرين إحدى ليلة مطرنا الخدري سعيد أبو

  قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه وماء طينا مبتل ووجھه الصبح صالة من انصرف

 عن الدراوردي ثنا عمر أبي بن ثنا نصر بن أحمد بن جعفر ثنا الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8373
  عمر أبي بن عن الصحيح في مسلم رواه بمعناه الحديث فذكر  الھاد بن يزيد

 يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو وأخبرنا ح يعقوب بن محمد العباس أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8374
 تذاكرنا  قال الرحمن عبد بن سلمة أبي عن يحيى ثنا األوزاعي ثنا المغيرة أبو ثنا عوف بن محمد ثنا العباس وأب ثنا السوسي

 بخميصة فدعا نعم قال النخل إلى بنا تخرج أال سعيد أبا يا فقلت الخدري سعيد أبا أتيت حتى فقمت قريش من نفر في القدر ليلة
 هللا صلى هللا رسول مع اعتكفنا نعم قال القدر ليلة يذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ھل فقلت فخرجنا عليه فأدخلھا
 أريت فإني فليرجع خرج كان من فقال فينا قام رمضان من عشرين صبيحة كان فلما رمضان من األوسط العشر سلم و عليه
 قزعة السماء في نرى وما وطين ماء في أسجد أني أريت وإني وتر في األواخر العشر في فالتمسوھا فنسيتھا القدر ليلة

 عليه هللا صلى هللا رسول فرأيت النخل جريد من يومئذ وسقفھم المسجد سقف سأل حتى فمطرنا سحابة وثارت الصالة فأقيمت
 الرحمن عبد بن هللا عبد عن الصحيح في مسلم رواه وجبھته أرنبته على الطين أثر رأيت حتى والماء الطين في يسجد سلم و

  المغيرة أبي عن
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 جنازة شھادة وال مريض لعيادة يخرج وال مارا إال المريض عن يسأل ال ثم غائط أو لبول المسجد من يخرج المعتكف باب
   يمسھا وال امرأة يباشر وال

 حيىي ثنا قاال ملحان وبن شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8375
 بن عن الليث ثنا سعيد بن قتيبة ثنا الفريابي ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا ح الليث ثنا بكير بن ھو

 إن  قالت سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عنھا هللا رضي عائشة أن الرحمن عبد بنت وعمرة الزبير بن عروة عن شھاب
 على ليدخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان وإن مارة وأنا إال عنه أسأل فما فيه يضوالمر للحاجة البيت ألدخل كنت
 رواه معتكفين كانوا إن بكير بن رواية وفي معتكفا كان إن لحاجة إال البيت يدخل ال وكان فأرجله المسجد في وھو رأسه

  المريض في قولھا يذكر لم البخاري أن إال سعيد بن قتيبة عن الصحيح في جميعا ومسلم البخاري

 الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا الواحد عبد بن عبيد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8376
 كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة عن الزبير بن عروة عن شھاب بن عن عقيل عن

 لحاجته إال يخرج ال أن المعتكف في والسنة بعده من أزواجه اعتكف ثم هللا توفاه حتى رمضان من األواخر العشر يعتكف
 أن اعتكف فيمن والسنة جماعة مسجد في إال اعتكاف وال يباشرھا وال امرأته يمس وال مريضا يعود وال منھا له بد ال التي

  يصوم

 بن يعني الرحمن عبد عن خالد ثنا بقية بن وھب ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 8377
 امرأة يمس وال جنازة يشھد وال مريضا يعود ال أن المعتكف على السنة  قالت أنھا عائشة عن عروة عن الزھري عن إسحاق
 ذھب قد الشيخ قال جامع مسجد في إال كافاعت وال بصوم إال اعتكاف وال منه له بد ال لما إال لحاجة يخرج وال يباشرھا وال
 عن الثوري سفيان رواه فقد فيه وھم الحديث في أدرجه من وأن عائشة دون من قول من الكالم ھذا أن إلى الحفاظ من كثير
 اعتكاف وال بصيام إال اعتكاف وال دعوة يجيب وال مريضا يعود وال جنازة يشھد ال المعتكف قال عروة عن عروة بن ھشام

  جنازة يشھد وال مريضا يعود ال المعتكف قال أنه المسيب بن سعيد عن الزھري عن جريج بن وعن جماعة مسجد في الإ

 ثنا قاال عيسى بن ومحمد النفيلي محمد بن هللا عبد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8378
  قالت النفيلي قال عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن سليم أبي بن الليث أنبأ حرب بن السالم عبد
 كان إن قالت عيسى بن وقال عنه يسأل يعرج وال ھو كما فيمر معتكف وھو بالمريض يمر سلم و عليه هللا صلى النبي كان
  معتكف وھو المريض يعود سلم و عليه هللا صلى النبي

 أبي بن عن ورقاء ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8379
  النساء يجامع فال اعتكف إذا  عباس بن قال قال مجاھد عن نجيح

 الصائغ الفضل بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8380
 في عاكفون وأنتم تباشروھن وال{  قوله في  عباس بن عن جبير بن سعيد عن إياس بن جعفر عن حصين عن ھشيم ثنا آدم ثنا

  شاء بما شاء ما يكني جل و عز هللا ولكن كله جماع والمس والمالمسة المباشرة قال}  المساجد

   إثما يكن لم ما أحب بما ويتحدث زوجته وتزوره يهقدم عنه يخرج وال المسجد باب إلى يخرج المعتكف باب

 بن عبيد ثنا خنب بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ بنيسابور المروزي أحمد بن نصرويه بن محمد سھل أبو أخبرنا -  8381
 عفير بن ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح شريك بن الواحد عبد
 صلى النبي زوج صفية أن الحسين بن علي عن شھاب بن عن مسافر بن خالد بن الرحمن عبد يعني مسافر بن عن الليث ثنا
 رمضان من األواخر العشر المسجد في معتكف وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاءت أنھا  أخبرته سلم و عليه هللا
 زوج سلمة أم باب عند المسجد باب من قريبا بلغ إذا حتى يقلبھا سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس معھا فقام لتنقلب قامت ثم
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 هللا رسول لھما فقال نفذا ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فسلما األنصار من رجالن به مر سلم و عليه هللا صلى النبي
 هللا رسول فقال ذلك عليھما وكبر هللا رسول يا هللا سبحان قاال حيي بنت صفية ھي إنما رسلكما على سلم و عليه هللا صلى
 الصحيح في البخاري رواه شيئا قلوبكما في يقذف أن خشيت وإني الدم مبلغ آدم بن من يبلغ الشيطان إن سلم و عليه هللا صلى
  الزھري عن معمر حديث من وأخرجاه عفير بن سعيد عن

  تنظيفا يهيد فيه غسل أو المسجد في توضأ من باب

 بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8382
 و عليه هللا صلى النبي توضأ  قال سلم و عليه هللا صلى النبي يخدم عمن العالية أبي عن دينار بن خالد ثنا الحباب بن زيد ثنا
  خفيفا وضوء المسجد في سلم

   واجبا االعتكاف يكن لم إذا تمامه قبل منه خرج ومن زوجھا بإذن تعتكف المرأة باب

 هللا عبد أبو وأخبرنا ح الطائي عوف بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8383
 سمعت قال أبي ثنا مزيد بن الوليد بن العباس نبأأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق

 األنصاري سعيد بن يحيى حدثني األوزاعي ثنا المغيرة أبو ثنا الطائي عوف بن محمد ثنا العباس أبو وحدثنا ح قال األوزاعي
 أن ذكر لمس و عليه هللا صلى هللا رسول أن  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة حدثتني
 ففعلت لھا تستأذن أن عائشة حفصة وسألت لھا فأذن عنھا هللا رضي عائشة فاستأذنت رمضان شھر من األواخر العشر يعتكف
 بنيانه إلى انصرف صلى إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان قال فبني لھا ببناء أمرت جحش بنت زينب ذلك رأت فلما

 أنا ما بھذا أردن البر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال وزينب وحفصة عائشة بناء قالوا بنيةاأل ھذه ما فقال باألبنية فبصر
 وأخرجه المغيرة أبي عن شبيب بن سلمة عن الصحيح في مسلم رواه شوال من عشرا اعتكف أفطر فلما فرجع بمعتكف
  يحيى عن آخر وجه من البخاري

   المرأة اعتكاف كره من باب

 هللا عبد أبو وأخبرنا ح المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ العدل الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو رناأخب -  8384
 سعيد بن يحيى عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال العنبري محمد بن يحيى زكريا أبو أنبأ الحافظ
 يعتكف أن أراد الذي المكان إلى انصرف فلما يعتكف أن أراد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  الرحمن عبد بنت عمرة عن
 وخباء عائشة خباء ھذا له قيل عنھن سأل رآھن فلما عنھن هللا رضي زينب وخباء حفصة وخباء عائشة خباء أخبية رأى فيه

 رواه شوال من عشرا فاعتكف رفانص ثم بھن تقولون البر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال زينب وخباء حفصة
 زيد بن وحماد األوزاعي وصله وقد مرسل مالك طريق من وھذا مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري
 عن عمرة عن سعيد بن يحيى عن الحارث بن وعمرو عبيد بن ويعلى الضرير معاوية وأبو عيينة بن وسفيان العوام بن وعباد
  عنھا هللا رضي عائشة

  زوجھا بإذن المستحاضة اعتكاف باب

 بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8385
 امرأة سلم و عليه هللا صلى النبي مع اعتكفت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عكرمة عن الحذاء خالد ثنا زريع بن يزيد ثنا
  تصلي وھي تحتھا الطست وضعت وربما قالت والصفرة الحمرة ترى فكانت مستحاضة نسائه من

 فذكره  خالد عن يزيد ثنا قاال وقتيبة عيسى بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8386
  سعيد بن تيبةق عن الصحيح في البخاري رواه أزواجه من امرأة قال أنه إال بنحوه
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   عدتھا تنقضي حتى تعتكف ال المعتدة باب

 بن علي بن الحسن ثنا الصبغي أيوب بن إسحاق بن محمد العباس أبو ثنا قتادة بن العزيز عبد بن نصر أبو أخبرنا -  8387
 المطلقة عن جابرا سألت  قال جابر عن الزبير أبي عن عقبة بن موسى عن الزناد أبي بن حدثني أويس أبي بن ثنا زياد

  تحل حتى زوجھا عنھا المتوفي وال ال قال تعتكف

  التھم مواضع في الوقوف ترك في السنة من القصة تلك في وما اعتكافه في زوجھا تزور المرأة باب

 ح اليمان أبو ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  8388
 أخبرني اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي ثنا المزني هللا عبد بن أحمد محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا
 هللا صلى النبي جاءت أنھا  أخبرته سلم و عليه هللا صلى النبي زوج صفية أن حسين بن علي أخبرني الزھري عن شعيب
 صلى النبي وقام تنقلب قامت ثم ساعة عنده فتحدثت رمضان من األواخر العشر في سجدالم في اعتكافه في تزوره سلم و عليه
 رجالن بھما مر سلم و عليه هللا صلى النبي زوج سلمة أم باب عند الذي المسجد باب بلغت إذا حتى يقبلھا معھا سلم و عليه هللا
 ھي إنما رسلكما على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الھم فقال نفذا ثم سلم و عليه هللا صلى النبي على فسلما األنصار من

 آدم بن من يبلغ الشيطان إن سلم و عليه هللا صلى النبي فقال ذلك عليھما وكبر هللا رسول يا هللا سبحان فقاال حيي بنت صفية
 عبد بن هللا عبد عن لممس ورواه اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه شيئا قلوبكما في يقذف أن خشيت وإني الدم مبلغ

  اليمان أبي عن الرحمن
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  الحج كتاب

  مسلما عاقال بالغا حرا وكان سبيال إليه استطاع من على الحج فرض إثبات باب

 }  العالمين عن غني هللا فإن كفر ومن سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس على و{  ثناؤه جل هللا قال

 عثمان ثنا الطرائفي عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو ثنا يحيى بن محمد بن إبراھيم بن ىيحي زكريا أبو أخبرنا -  8389
 فإن كفر ومن قوله في  عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية حدثني صالح بن هللا عبد ثنا الدارمي سعيد بن
  إثما تركه وال برا حجه ير فلم بالحج كفر من يقول العالمين عن غني هللا

 ثنا النضروي الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ األنصاري قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا - 8390
 فلن دينا اإلسالم غير يبتغ ومن{  نزلت لما  قال عكرمة عن نجيح أبي بن عن سفيان عن منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد
 هللا إن سلم و عليه هللا صلى النبي لھم فقال يعني بحجتھم فاخصمھم جل و عز هللا قال ونمسلم فنحن اليھود قالت}  منه يقبل

 غني هللا فإن كفر ومن{  هللا قال يحجوا أن وأبوا علينا يكتب لم فقالوا سبيال إليه استطاع من البيت حج المسلمين على فرض
 }  العالمين عن غني هللا فإن{  الملل أھل من}  كفر ومن{  عكرمة قال}  العالمين عن

 فإن كفر ومن قوله في  مجاھد عن نجيح أبي بن عن سفيان ثنا سعيد ثنا أحمد ثنا منصور أبو أنبأ نصر أبو وأخبرنا - 8391
  عكرمة قال ما مثل مجاھد عن وروينا إثما يره لم تركه ومن برا يره لم حج إن من العالمين عن غني هللا

 إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد القاسم أبو أنبأ لحافظا هللا عبد أبو أخبرنا - 8392
 كلھم الملل أھل قال اآلية ھذه نزلت لما قال}  دينا اإلسالم غير يبتغ ومن{  قوله في  مجاھد عن نجيح أبي بن عن ورقاء ثنا
  المشركون وتركه المسلمون فحج الناس على يعني قال}  البيت حج الناس على و{  هللا فأنزل مسلمون نحن

 البلخي الفضل بن الصمد عبد ثنا بمرو الصيرفي حمدان بن محمد بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  8393
 عمر بن هللا عبد عن يعمر بن يحيى عن يحدث بريدة بن هللا عبد سمعت قال الحسن بن كھمس ثنا المقرئ يزيد بن هللا عبد ثنا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند نحن بينما  قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر حدثني قال عنه هللا رضي الخطاب بن
 صلى هللا رسول إلى جلس حتى نعرفه وال السفر أثر عليه يرى ال الشعر سواد شديد الثياب بياض شديد رجل طلع إذ يوم ذات
 هللا رسول قال اإلسالم ما اإلسالم عن أخبرني محمد يا قال ثم فخذيه على كفيه ووضع ركبته إلى ركبته فأسند سلم و عليه هللا

 رمضان وتصوم الزكاة وتؤتي الصالة وتقيم ورسوله عبده محمدا وأن هللا إال إله ال أن تشھد أن اإلسالم سلم و عليه هللا صلى
 يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال ثم قال بطوله الحديث كرفذ صدقت الرجل فقال السبيل استطعت إن البيت وتحج
 من الصحيح في الحجاج بن مسلم أخرجه دينكم يعلمكم أتاكم جبرائيل ذاك قال أعلم ورسوله هللا قلت السائل من أتدري عمر

  كھمس عن وجھين

 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد اسالعب أبو أنبأ الحديث معرفة كتاب في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8394
 شيء عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نسأل أن نھينا كنا  قال أنس عن ثابت عن المغيرة بن سليمان عن النضر أبو ثنا

 أن تزعم أنك فزعم رسولك أتانا محمد يا فقال منھم رجل فأتاه نسمع ونحن فيسأله البادية أھل من الرجل يأتيه أن يعجبنا وكان
 فمن قال هللا قال الجبال ھذه نصب فمن قال هللا قال األرض خلق فمن قال هللا قال السماء خلق فمن قال صدق قال أرسلك هللا

 قال نعم قال أرسلك هللا المنافع ھذه فيھا وجعل الجبال ونصب واألرض السماء خلق فبالذي قال هللا قال المنافع ھذه فيھا جعل
 رسولك وزعم قال نعم قال بھذا أمرك هللا أرسلك فبالذي قال صدق قال وليلتنا يومنا في صلوات خمس علينا أن رسولك وزعم
 في شھر صوم علينا أن رسولك وزعم قال نعم قال بھذا أمرك هللا أرسلك فبالذي قال صدق قال أموالنا في صدقة علينا أن

 قال سبيال إليه استطاع من البيت حج علينا أن رسولك وزعم قال عمن قال بھذا أمرك هللا أرسلك فبالذي قال صدق قال سنتنا
 لئن قال مضى فلما منھن أنقص وال عليھن أزيد ال بالحق بعثك والذي قال نعم قال بھذا أمرك آ أرسلك فبالذي قال صدق
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 ورواه البخاري قال سمالقا بن ھاشم النضر أبي عن الناقد محمد بن عمرو عن الصحيح في مسلم رواه الجنة ليدخلن صدق
  أنس عن ثابت عن سليمان عن الحميد عبد بن وعلي إسماعيل بن موسى

 ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ علي بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8395
 صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي علي عن الحسن عن قتادة عن عروبة أبي بن ثنا زريع بن يزيد ثنا بكر أبي بن محمد
 ورويناه يفيق حتى المجنون وعن الحنث يبلغ حتى الصغير وعن يستيقظ حتى النائم عن ثالثة عن القلم رفع  سلم و عليه هللا
  عنه هللا رضي علي عن الضحى وأبي ظبيان أبي حديث من

 بن يزيد ثنا المنھال بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق نب محمد بن الحسن ثنا المقرئ الحسن أبو وأخبرنا -  8396
 ثم حج صبي أيما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن ظبيان أبي عن األعمش سليمان عن شعبة ثنا زريع
  أخرى حجة فعليه تقأع ثم حج عبد وأيما أخرى حجة فعليه ھاجر ثم حج أعرابي وأيما أخرى حجة يحج أن فعليه الحنث بلغ

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8397
 فإن ھاجر ثم األعرابي حج إذا  قال أنه عباس بن هللا عبد عن ظبيان أبي عن األعمش عن شعبة أنبأ عطاء بن الوھاب عبد
  موقوفا رواه ھكذا والصبي العبد وكذلك سالماإل حجة عليه

   واحدة مرة الحج وجوب باب

 بن هللا عبيد ثنا مسعود بن سعيد ثنا بمرو المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  8398
 بن يزيد ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا له واللفظ القطيعي جعفر بن أحمد وأنبأ ح قال مسلم بن الربيع أنبأ موسى
 أيھا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خطبنا قال ھريرة أبي عن زياد بن محمد عن القرشي مسلم بن الربيع ثنا ھارون
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال ثالثا قالھا حتى فسكت هللا رسول يا عام أكل رجل فقال فحجوا الحج عليكم فرض قد الناس
 أنبيائھم على واختالفھم سؤالھم بكثرة قبلكم كان من ھلك فإنما تركتكم ما ذروني قال ثم استطعتم ولما لوجبت نعم قلت لو سلم
 بن يزيد عن حرب بن زھير عن الصحيح في مسلم رواه فدعوه شيء عن نھيتكم وإذا استطعتم ما منه فأتوا بشيء أمرتكم وإذا

  ھارون

 سلمان بن أحمد بكر أبو ثنا الرصافة مسجد في ببغداد الفامي علي بن عمر بن هللا عبيد القاسم أبو الفقيه خبرناأ - 8399
 هللا رسول أصحاب أھللنا  يقول هللا عبد بن جابر سمعت قال عطاء أخبرني جريج بن ثنا روح ثنا محمد بن الحارث ثنا النجاد
 قال لألبد أم ھذا لعامنا هللا رسول يا ھذه متعتنا مالك بن سراقة فقال فيه قال حديثال فذكر خالصا بالحج سلم و عليه هللا صلى
  جريج بن حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه لألبد بل ال

 سليمان ثنا مسلم بن عفان ثنا البجلي الفضل بن الحسين حدثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8400
 إن الناس أيھا يا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خطبنا قال عباس بن عن سنان أبي عن يحدث شھاب بن سمعت كثير نب
 ولم بھا تعملوا لم وجبت ولو لوجبت قلتھا لو قال هللا رسول يا عام كل أفي فقال حابس بن األقرع فقام الحج عليكم كتب هللا

 سنان أبي عن الزھري عن حفصة أبي بن ومحمد حسين بن سفيان تابعه فتطوع زاد فمن مرة الحج بھا تعملوا أن تستطيعوا
 يا ھذه متعتنا قال مالك بن سراقة أن هللا عبد بن جابر حديث وفي الدؤلي سنان أبو وھو سنان عن الزھري عن عقيل وقال
  لألبد بل ال قال لألبد أم ھذا لعامنا هللا رسول

   النساء حج باب

 الواحد عبد ثنا مسدد ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو برناأخ - 8401
 هللا صلى للنبي قلت  قالت عنھا هللا رضي المؤمنين أم عائشة عن طلحة بنت عائشة حدثتنا عمرة أبي بن حبيب ثنا زياد بن
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 فقالت مبرور حج الحج وأفضله الجھاد أحسن لكن سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو قال معكم ونجاھد نغزو إنا سلم و عليه
  مسدد عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من ھذا سمعت إذ بعد أبدا الحج أدع فال عائشة

 بن أحمد ثنا القاضي كامل بن أحمد ربك أبو أنبأ قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8402
 هللا رضي المؤمنين أم عائشة عن طلحة بنت عائشة عن إسحاق بن معاوية عن سفيان ثنا عقبة بن قبيصة ثنا الجمال سعيد
 نااستأذ سفيان عن الفريابي وقال الحج جھادكن أو الحج يكفيكن سلم و عليه هللا صلى فقال الجھاد في نساؤه استأذنه  قالت عنھا
  الحج جھادكن أو الحج حسبكن فقال الجھاد في سلم و عليه هللا صلى النبي

 عن سفيان ثنا قبيصة ثنا سعيد بن أحمد ثنا كامل بن أحمد بكر أبو أنبأ قاال زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8403
 في البخاري رواھما نحوه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن المؤمنين أم عائشة عن طلحة بنت عائشة عن عمرة أبي بن حبيب

  عقبة بن قبيصة عن الصحيح

 سعد بن يعني إبراھيم أنبأ عبدان أنبأ الموجه أبو ثنا المروزي حليم بن الحسن أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8404
 عفان بن عثمان معھن فبعث الحج في لمس و عليه هللا صلى النبي ألزواج أذن عنه هللا رضي عمر إن  قال جده عن أبيه عن
 اإلبل على الھوادج في وھن البصر مد إال إليھن ينظر وال أحد منھن يدنو ال أن عثمان الناس فنادى عوف بن الرحمن وعبد

 في البخاري رواه أحد إليھن يقعد فلم بذنبه عنھما هللا رضي وعثمان عوف بن الرحمن عبد ونزل الشعب صدر وأنزلھن
  مختصرا سعد بن إبراھيم عن محمد بن أحمد عن الصحيح

 بن وسعيد منصور بن سعيد ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8405
 عن ليثيال واقد أبي بن واقد عن منصور بن سعيد قال أسلم بن زيد عن الدراوردي محمد بن العزيز عبد ثنا قاال جميعا سليمان
 حج في الشيخ قال الحصر ظھور ثم ھذه الوداع حجة في ألزواجه يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت  قال واقد أبي

 المراد أن على داللة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد عنھن هللا رضي المؤمنين أمھات من وغيرھا عنھا هللا رضي عائشة
  أعلم وهللا عليه الزيادة من المنع ال مرة الرجال على وجوبه بين كما واحدة مرة يھنعل الحج وجوب الخبر ھذا من

   فعله من تمكن إذا الحج يجب بوجوده الذي السبيل بيان باب

 الفريابي ثنا مريم أبي بن أنبأ الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8406
 بن عن جعفر بن عباد بن محمد عن يزيد بن إبراھيم عن سفيان ثنا قالوا حذيفة وأبو قبيصة ثنا حفص ثنا سليمان أنبأو قال
 النبي عن البصري الحسن حديث من ھذا روي وقد والراحلة الزاد السبيل قال الحج إلى السبيل ما هللا رسول يا  قيل قال عمر
  مرسال سلم و عليه هللا صلى

 ثنا أيوب بن شعيب ثنا بواسط المقرئ شوذب بن علي بن أحمد بن عمر بن هللا عبد أنبأ الروذباري علي أبو رناأخب - 8407
 والراحلة الزاد قال السبيل عن سلم و عليه هللا صلى النبي سئل  قال الحسن عن يونس عن سفيان عن الحفري يعني داود أبو
  موقوفا قوله من عباس بن نع وروي الخوزي يزيد بن إبراھيم لحديث شاھد وھذا

   الحج فريضة فيلزمه يستأجره أو يطيعه من على قادر وھو مركب على يثبت ال بدنه في المضنو باب

 سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا - 8408
 عبد أبو وأخبرنا ح مالك عن القعنبي ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو خبرناوأ ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ
 بن سليمان عن شھاب بن عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا

 خثعم من امرأة فجاءته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رديف اسعب بن الفضل كان  قال أنه عباس بن هللا عبد عن يسار
 قالت اآلخر الشق إلى الفضل وجه يصرف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل إليه وتنظر إليھا ينظر الفضل فجعل تستفتيه
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 نعم قال عنه أفأحج الراحلة ىعل يثبت أن يستطيع ال كبيرا شيخا أبي أدركت الحج في عباده على هللا فريضة إن هللا رسول يا
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه الوداع حجة في وذلك

 الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الضبي عمر بن عثمان ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 8409
 أبي بن العزيز عبد أنبأ رجاء بن هللا عبد ثنا قاال هللا عبد بن إبراھيم مسلم أبو أنبأ ماسي بن إبراھيم بن هللا عبد محمد أبو أنبأ
 و عليه هللا صلى النبي تستفتي خثعم من امرأة جاءت  قال عباس بن عن يسار بن سليمان عن الزھري عن الماجشون سلمة
 على يستوي أن يستطيع ال كبيرا شيخا أبي أدركت الحج في هعباد على هللا فريضة إن هللا نبي يا فقالت الوداع حجة عام سلم

  نعم قال عنه أحج أن عنه يقضي فھل الراحلة

 العزيز عبد ثنا قاال سلمة وأبو رجاء بن ثنا علي بن ھشام ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا -  8410
  ماعيلإس بن موسى سلمة أبي عن البخاري رواه بمعناه  فذكره

 بن محمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا -  8411
 عمرو أبو أنبأ إمالء الحافظ أحمد بن عمر حازم أبو وحدثنا ح جريج بن ثنا األزرق يوسف بن إسحاق ثنا النرسي هللا عبيد

 بن الفضل عن عباس بن عن يسار بن سليمان عن شھاب بن عن جريج بن عن عاصم أبو ثنا لممس أبو أنبأ نجيد بن إسماعيل
 البعير يركب أن يستطيع ال كبير شيخ وھو الحج أدرك أبي إن  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جاءت امرأة أن عباس
 عن البخاري رواه الحج في هللا فريضة أدركته أبي إن األزرق بن رواية وفي عاصم أبي حديث لفظ عنه حجي قال عنه أفأحج
  جريج بن عن آخر وجه من مسلم وأخرجه عاصم أبي

 يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد محمد أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا -  8412
  يقول عباس بن سمعت قال يسار بن سليمان سمعت قال مرة غير الزھري سمعت قال سفيان ثنا الحميدي بكر أبو ثنا سفيان بن
 عباده على الحج في هللا فريضة إن فقالت ردفه والفضل النحر غداة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت خثعم من امرأة إن

 أنھا حفظي ھكذا فيانس قال نعم قال عنه يحج أن ترى فھل الراحلة على يستمسك أن يستطيع ال كبير شيخ وھو أبي أدركت
 أوال حدثناه دينار بن عمرو وكان سفيان قال عنه أحج أن ترى فھل الحديث ھذا في يقول وغيري عنه يحج أن ترى ھل قالت
 دين أحدكم على كان لو كما نعم قال هللا رسول يا ذلك ينفعه أو فيه فقال عباس بن عن يسار بن سليمان عن الزھري عن

  عمرو عنه رواه الذي الكالم ھذا يقل فلم فتفقدته حدثناه ريالزھ جاءنا فلما فقضاه

 العباس ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قالوا السلمي الرحمن عبد وأبو السوسي هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8413
 من امرأة أن  أخبره عباس بن هللا عبد أن يسار بن سليمان عن الزھري حدثني األوزاعي ثنا أبي أخبرني مزيد بن الوليد بن

 رسول يا فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رديف والفضل الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استفتت خثعم
 عنه أحج أن يقضي فھل الراحلة على يستوي أن يستطيع ال كبيرا شيخا أبي أدركت عباده على الحج في هللا فريضة إن هللا
  األوزاعي عن الفريابي عن البخاري رواه نعم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا لفقا

 إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيرھما عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 8414
 بن علي بن زيد عن المخزومي عياش بن حارثال بن الرحمن عبد عن إسماعيل بن حاتم ثنا عدي بن زكريا أنبأ الصغاني
 شيخ أبي إن هللا رسول يا قالت شابة خثعم من امرأة أن  عنه هللا رضي علي عن رافع أبي بن هللا عبيد عن أبيه عن الحسين
 عن يالدراورد ورواه نعم قال عنه أؤديھا أن عني فيجزىء أداءھا يستطيع ال الحج في عباده على هللا فريضة أدركته كبير
  عنه أؤديھا أن عنه يجزئ فھل فيه وقال عمر بن عثمان

 عمرو أنبأ الشافعي أنبا الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  8415
 شيخ أبي إن قال أنه إال وهنح بإسناده  فذكره المخزومي الحارث بن الرحمن عبد عن محمد بن العزيز عبد عن سلمة أبي بن
  شابة قوله يذكر ولم نعم فقال عنه أؤديھا أن عنه يجزئ فھل وقال أفند قد
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 أخبرني شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا -  8416
 الحج يستطيع ال كبير شيخ أبي إن هللا رسول يا  قلت قال العقيلي رزين أبي عن الثقفي عوف بن عمرو عن سالم بن النعمان

  واعتمر أبيك عن حج قال الظعن وال العمرة وال

 الربيع أبو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8417
 هللا صلى النبي إلى خثعم من رجل جاء قال الزبير بن هللا عبد عن لزبيرا بن يوسف عن مجاھد عن منصور عن جرير ثنا

 عنه أفأحج عليه مكتوب والحج الرحل ركوب يستطيع ال كبير شيخ وھو اإلسالم أدرك أبي إن هللا رسول يا  فقال سلم و عليه
 ھذا في اختلف عنه فاحجج قال نعم الق يجزئ ذلك أكان فقضيته دين أبيك على كان إن أرأيت قال نعم قال ولده أكبر أنت قال
 البن مولى عن مجاھد عن منصور عن الصمد عبد بن العزيز عبد ورواه ھكذا الحميد عبد بن جرير فرواه منصور على
 إلى رجل جاء قالت عنھا هللا رضي زمعة بنت سودة عن الزبير بن عن يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف له يقال الزبير
 أبيك على كان لو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال يحج أن يستطيع ال كبير شيخ أبي إن فقال سلم و عليه هللا صلى النبي
  أبيك عن حج أرحم فا قال نعم قال منك قبل عنه فقضيته دين

 العزيز عبد ثنا بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ الحسن أبو أخبرنا - 8418
 هللا رضي سودة أن الزبير بن عن الزبير بن آلل مولى عن مجاھد عن منصور عن إسرائيل ورواه فذكره  الصمد عبد بن

 سلم و عليه هللا صلى النبي عن الزبير بن يوسف عن فقال منصور عن الثوري وأرسله فذكره هللا رسول يا قالت عنھا
  البخاري قاله كذلك سلم و عليه هللا صلى النبي عن الزبير بن عن يرالزب بن يوسف عن مجاھد عن والصحيح

 بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8419
 هللا رضي عباس بن هللا عبد عن سيرين بن محمد عن تميمة أبي بن أيوب عن أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد
 وإن تستمسك ال البعير على نركبھا أن نستطيع ال كبيرة امرأة أمي إن  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى رجال أن عنه

 جميلة أبي بن عوف عن روي وقد مرسلة تكون عباس بن عن سيرين بن روايات نعم قال عنھا أفأحج تموت أن خفت ربطتھا
  أعلم وهللا أصح أيوب ورواية ھريرة أبي عن سيرين بن عن

  الحج عليه يوجب أن يبين فال راحلة وال زادا يجد وال المشي يطيق الرجل باب

 وإن الحج إلى أحد على المشي يجب ال أن على تدل سلم و عليه هللا صلى النبي عن أحاديث روى قد هللا رحمه الشافعي قال
  الذي الحديث ذكر ثم تثبيته من الحديث أھل يمتنع ام ومنھا منقطعة منھا أن غير أطاقه

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرناه - 8420
  يقول فسمعته عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد إلى قعدنا قال جعفر بن عباد بن محمد عن يزيد بن إبراھيم عن سالم بن سعيد
 قال أفضل الحجة أي هللا رسول يا فقال آخر فقام التفل الشعث قال الحاج ما فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجل سأل
 من العلم أھل يمتنع ما منھا بقوله الشافعي عنى الذي ھذا وراحلة زاد قال السبيل ما هللا رسول يا فقال آخر فقام والثج العج
  بالحديث العلم أھل ضعفه وقد الخوزي يزيد بن بإبراھيم يعرف الحديث ألن منه امتنعوا إنماو تثبيته

 مريم أبي بن سعيد بن أحمد ثنا سليمان بن أحمد بن علي ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا -  8421
 محمد رواه وقد الشيخ قال بثقة ليس ھذا عباد بن محمد يثحد  روى الخوزي يزيد بن إبراھيم يقول معين بن يحيى سمعت قال
 جرير عن الحجاج بن محمد أيضا ورواه يزيد بن إبراھيم من أضعف أنه إال عباد بن محمد عن عمير بن عبيد بن هللا عبد بن
 أنس عن ةقتاد عن سلمة بن وحماد عروبة أبي بن سعيد عن وروي متروك الحجاج بن ومحمد عباد بن محمد عن حازم بن
  وھما إال أراه وال والراحلة الزاد في سلم و عليه هللا صلى النبي عن
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 عبد بن محمد أحمد أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا فقد -  8422
 الناس على و{  جل و عز هللا قول عن سئل  قال الحسن عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب

 عن قتادة عن المحفوظ ھو ھذا وراحلة زادا وجد من قال السبيل ما هللا رسول يا قيل قال}  سبيال إليه استطاع من البيت حج
 عن بالوھا عبد عن الشافعي ورواه الحسن عن عبيد بن يونس رواه وكذلك مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن الحسن
  يونس

 صلى النبي سئل  قالت عائشة عن أمه عن الحسن عن عبيد بن يونس عن الثوري سفيان عن أعين بن عتاب ورواه -  8423
 عبد ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرناه والراحلة الزاد قال الحج إلى السبيل ما سلم و عليه هللا

 ال أخر أحاديث فيه وروى عتاب عن آخر وجه من وروي فذكره أعين بن عتاب كتاب في دتوج قال حاتم أبي بن الرحمن
  منقطعا كان وإن البصري الحسن رواه بالذي أكدناه وقد أشھرھا يزيد بن إبراھيم وحديث منھا شيء يصح

 بن معاوية حدثني صالح بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي الحسن أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 8424
 سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس على و تعالى قوله في  عنه هللا رضي عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح
  به يجحف أن غير من وراحلة زاد ثمن له ويكون العبد بدن يصح أن السبيل قال

 المخزومي هللا عبيد أبو ثنا صاعد بن محمد أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد أخبرنا - 8425
 بن عمر قول مثل  عباس بن عن عكرمة عن عطاء بن عمر أخبرني قال جريج بن عن المجيد وعبد سليمان بن ھشام ثنا

  والراحلة الزاد السبيل عنه هللا رضي الخطاب

   األجر زيادة هفي يحتسب ماشيا فيحج وراحلة زادا يجد الرجل باب

 بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8426
 هللا رسول يا  عائشة قالت قاال األسود عن إبراھيم وعن محمد بن القاسم عن عون بن ثنا زريع بن يزيد ثنا مسدد ثنا محمد
 وكذا كذا مكان ائتينا ثم منه فأھلي التنعيم إلى فاخرجي طھرت فإذا انتظري لھا فقال واحد بنسك وأصدر كينبنس الناس أيصدر
  عون بن عن آخر وجه من مسلم وأخرجه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه ونصبك عنائك قدر على ولكنه

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو السلمي الرحمن عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8427
 أحج لم أني على آسى ما شيء على آسى ما  قال عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن وھب بن ثنا منقذ بن إبراھيم ثنا

  ماشيا

 محمد بن هللا عبد ناث مھدي بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  8428
 شيء على ندمت ما  عباس بن قال قال حدثھم عمير بن عبيد بن هللا عبد أن الوليد بن هللا عبيد ثنا معاوية بن زھير ثنا النفيلي
 لتقاد النجائب وإن ماشيا حجة وعشرين خمسة عنھما هللا رضي علي بن الحسن حج ولقد ماشيا أحج لم أني إال شبابي في فاتني
 وقد علي بن الحسن عن رواية ذلك يقول عمير بن النعل ويمسك الخف يعطى أنه حتى مرات ثالث له ما هللا قاسم قدول معه
  ضعف وفيه مرفوع حديث عباس بن عن فيه روى

 ديالكن المغراء أبي بن فروة ثنا األسدي موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  8429
 لھم فقال وأھله بنيه إليه فجمع عنه هللا رضي عباس بن مرض  قال زاذان عن خالد أبي بن إسماعيل عن سوادة بن عيسى ثنا
 سبعمائة خطوة بكل له كتب إليھا يرجع حتى ماشيا مكة من حج من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني بني يا

 وھو ھذا سوادة بن عيسى به تفرد حسنة ألف بمائة حسنة كل قال الحرم حسنات وما بعضھم فقال الحرم حسنات من حسنة
  مجھول
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 أبي بن عن سفيان ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري عثمان أبو أنبأ الزيادي طاھر أبو أخبرنا - 8430
  ماشيين حجا السالم عليھما وإسماعيل إبراھيم أن  مجاھد عن نجيح

 في والخير راكبا حج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأن للدعاء واالجمام النفقة زيادة من فيه لما الركوب اختار من باب
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صنع ما كل

 عن ونع بن أنبأ عطاء بن الوھاب عبد ثنا الوليد بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8431
 هللا عبد أبو وأخبرنا ح سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول المؤمنين أم قالت قاال أنھما القاسم عن عون وبن األسود عن إبراھيم
 إبراھيم عن عون بن عن علية بن ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ
  قال واحد بنسك وأصدر بنسكين الناس يصدر هللا رسول يا قلت قالت المؤمنين أم عن القاسم وعن منينالمؤ أم عن األسود عن

 قال أو نصبك قدر على ولكنھا غدا قال أظنه قال وكذا كذا عند ألقينا ثم منه فأھلي التنعيم إلى فاخرجي طھرت فإذا انتظري
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال كما أو نفقتك

 العباس ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 8432
 أبيه عن بريدة بن هللا عبد عن الضبعي زھير أبي عن السائب بن عطاء عن عوانة أبو ثنا حماد بن يحيى ثنا الدوري محمد بن

  ضعفا سبعين جل و عز هللا سبيل في كالنفقة الحج في النفقة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال األسلمي بريدة

 سھل أبو أنبأ قاال بنيسابور المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا - 8433
 عكرمة عن دينار بن عمرو عن ورقاء ثنا شبابة ثنا المدائني روح بن هللا عبد ثنا القطان زياد نب هللا عبد بن محمد بن أحمد
 هللا فأنزل الناس ويسألون مكة إلى فيحجون متوكلون نحن ويقولون يتزودون وال يحجون اليمن أھل كان  قال عباس بن عن
  شبابة عن بشر بن يحيى عن صحيحال في البخاري رواه}  التقوى الزاد خير فإن وتزودوا{  جل و عز

 ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ علي بن محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  8434
 كان عنه هللا رضي مالك بن أنس أن أنس بن هللا عبد بن ثمامة عن ثابت بن عزرة ثنا زريع بن يزيد ثنا بكر أبي بن محمد
 في البخاري أخرجه زاملته وكانت رحل على حج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  وحدث شحيحا يكن ولم رحل على يحج

  بكر أبي بن محمد وقال فقال الصحيح

 أبي بن صادق وأبو القاضي الحسن بن بكر وأبو المقرئ حامد أبي بن حامد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8435
 مع صدرت  قال أبيه عن سعيد بن إسحاق ثنا النضر أبو ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس بوأ ثنا قالوا الفوارس

 رفقة أشبه إلى ينظر أن أحب من هللا عبد فقال الخزم إبلھم وخطم األدم رحالھم يمانية رفقة بنا فمرت الصدر يوم عمر بن
  الرفقة ھذه إلى فلينظر الوداع حجة في قدموا إذ حابهوأص سلم و عليه هللا صلى هللا برسول العام الحج وردت

 أبي بن سعيد وأبو الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8436
 حكيم بن هللا عبد حدثني القرشي بشير بن سعيد أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ األصم ھو العباس أبو ثنا قالوا عمرو
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حبي عيناي أبصرت  قال الضبابي قدامة بن بشر عن مواليھم من اليمن أھل من رجل الكناني
 وال ھباء وال رئاء غير حجة اجعلھا اللھم يقول وھو بوالنية قطيفة تحته قصواء حمراء له ناقة على الناس مع بعرفات واقفا
 وما حكيم أبا يا فقلت حكيم بن هللا عبد فسألت بشير بن سعيد قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ھذا يقولون اسوالن سمعة

  لتسمع أذانھا تبتر النوق فإن األذنين المبترة أحسبھا قال القصوى
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   للحج االستسالف باب

 سفيان عن وكيع ثنا كتابه من إسحاق بن ھارون ثنا يالحضرم أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا -  8437
 ال نقول وكنا قال يستقرض وال هللا يسترزق قال ويحج يستقرض الرجل عن يسأل أوفى أبي بن سمعت  قال طارق عن

  وفاء له يكون أن إال يستقرض

  جهح فيجزئه يحج ثم جماله يكري أو معه بالحج يھل ثم يخدمه رجل من نفسه يؤاجر الرجل باب

 عن جريج بن عن وسعيد مسلم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 8438
 بن فقال أجر ألي المناسك معھم فأنسك القوم ھؤالء من نفسي أؤاجر فقال سأله رجال أن  عنه هللا رضي عباس بن عن عطاء
  الحساب سريع وهللا سبواك مما نصيب لھم أولئك نعم عباس

 يعني اللباد ثنا إمالء الضبعي العتكي القاسم بن محمد منصور أبو ثنا كتابه أصل من السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 8439
 أكريت إني فقال عباس بن إلى رجل جاء  قال جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن األعمش ثنا نعيم أبو ثنا نصر بن أحمد
 وهللا كبسوا مما نصيب لھم أولئك هللا قال الذين من أنت قال عني ذلك أفيجزىء أحج أن عليھم واشترطت حجال إلى نفسي
  سعيد عن الجزري الكريم عبد رواه وكذلك الحساب سريع

 بن عالءال ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا مسدد ثنا المثنى أبو أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8440
 يا فقلت عمر بن فلقيت حج لك ليس إنه يقولون الناس وكان الوجه ھذا من أكري رجال كنت  قال التيمي أمامة أبو ثنا المسيب

 بالبيت وتطوف وتلبي تحرم ألست فقال حج لك ليس إنه لي يقولون أناسا وإن األوجه ھذه في أكري رجل إني الرحمن عبد أبا
 عن فسأله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجل جاء حجا لك فإن قال بلى قلت قال ارالجم وترمي عرفات من وتفيض
 تبتغوا أن جناح عليكم ليس{  اآلية ھذه نزلت حتى يجبه فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عنه فسكت عنه سألتني ما مثل
  حج لك وقال عليه اآلية هھذ وقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليه فأرسل}  ربكم من فضال

   الحج في التجارة باب

 ثنا هللا عبد بن علي ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8441
 من تأثموا اإلسالم كان فلما الجاھلية في أسواقا المجاز وذو ومجنة عكاظ كانت  قال عباس بن عن دينار بن عمرو عن سفيان
 الصحيح في البخاري رواه الحج مواسم في}  ربكم من فضال تبتغوا أن جناح عليكم ليس{  جل و عز هللا فأنزل فيھا التجارة
  وغيره هللا عبد بن علي عن

 بن ثنا الحنفي بكر أبو ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا ببغداد العقبي العباس بن حمزة أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8442
 بن ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا بھمذان القاضي الحسن بن الرحمن عبد ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا ح ذئب أبي
 يتبايعون كانوا الحج أول في الناس أن  عنه هللا رضي عباس بن عن عمير بن عبيد عن رباح أبي بن عطاء عن ذئب أبي
 تبتغوا أن جناح عليكم ليس{  وتعالى تبارك هللا فأنزل حرم وھم البيع فخافوا الحج ومواسم المجاز ذي قوسو وعرفة بمنى
  المصحف في يقروھا كان أنه عمير بن عبيد فحدثني قال روايته في آدم زاد الحج مواسم في}  ربكم من فضال

  الحج إمكان باب

 بن عن ليث عن شريك ثنا شاذان أنبأ إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد سالعبا أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8443
 جائر سلطان أو ظاھرة حاجة أو مرض يحبسه لم من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي أمامة أبي عن سابط
  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر ولق من شاھد فله قوي غير إسناده كان وإن وھذا نصرانيا أو يھوديا شاء إن فليمت يحج ولم
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 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الصيدالني الفوارس أبي بن صادق وأبو الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8444
 عبد أن أخبره األشعري الرحمن عبد بن الضحاك أن نعيم بن هللا عبد أخبرني جريج بن قال قال حجاج ثنا إسحاق بن محمد
 مات رجل مرات ثالث يقولھا نصرانيا أو يھوديا ليمت  يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمع أنه أخبره غنم بن نالرحم
 ولغزوة يشك نعيم بن سبع أو غزوات ست من إلي أحب صرورة وأنا أحجھا فحجة سبيله وخليت سعة لذلك وجد يحج ولم

  فيھما يشك نعيم بن سبع أو حجات ست من إلي أحب أحج ما بعد أغزوھا

  غزو أو عمرة أو لحج البحر ركوب باب

 بن سعيد ثنا سختويه بن سھل بن الحسن أنبأ إسحاق بن أحمد بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8445
 قال قال عمرو بن هللا عبد عن مسلم بن بشير عن طريف بن مطرف عن عمر بن وصالح زكريا بن إسماعيل عن سليمان
  بحرا النار وتحت نارا البحر تحت وإن حاجا أو معتمرا أو غازيا إال بحرا رجل يركبن ال  سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس

 الروذباري علي أبو أخبرناه عمرو بن هللا عبد عن مسلم بن بشير عن هللا عبد أبي بشر عن مطرف عن فيه وقيل - 8446
  البحر يركب ال  وقال فذكره مطرف عن زكريا بن إسماعيل ثنا منصور بن عيدس ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ

 إسماعيل بن محمد قال قال فارس بن أحمد أبو ثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم أنبأ الفارسي بكر أبو أخبرنا وقد -  8447
  ھذا مسلم بن بشير حديث يعني حديثه يصح لم  البخاري

 شعبة عن داود أبو أنبأ غيالن بن محمود ثنا الموجه أبو أنبأ المحبوبي العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8448
 البحر تحت إن جنابة من وال وضوء من يجزئ ال البحر ماء  قال أنه عمرو بن هللا عبد عن أيوب أبي عن قتادة عن وھمام
  موقوفا وير ھكذا أنيار وسبعة أبحر سبعة عد حتى نارا ثم ماءا ثم نارا

 عاصم أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  8449
 ھو البحر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال يعلى عن يعلى بن صفوان عن حيي بن محمد حدثني مخلد بن الضحاك
  أبدا قطرة منه تصيبني ال وهللا أبدا أدخله ال وهللا يعلى قال}  سرادقھا مبھ أحاط نارا{  تال ثم جھنم

 بن هللا عبد ثنا خالد بن عمرو بن محمد ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8450
 عليه هللا صلى هللا رسول أن العاص نب عمرو بن هللا عبد عن يسار بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن أيوب بن يحيى ثنا صالح

 عشر من خير البحر في وغزوة حجج عشر من خير حج قد لمن وغزوة غزوات عشر من خير يحج لم لمن حجة  قال سلم و
 يحيى عن أيوب بن يحيى رواه كذا دمه في كالمتشحط فيه والمائد كلھا األودية اجتاز فكأنما البحر اجتاز ومن البر في غزوات

 بن هللا عبد عن يسار بن عطاء عن مخبر أخبرني قال سعيد بن يحيى عن الثوري سفيان ورواه عنه اإلسناد بھذا سعيد بن
 في كالمتشحط السفينة في والمائد كلھا األودية أجاز فكأنما البحر أجاز ومن البر في غزوات كعشر البحر في غزوة قال عمرو
  موقوفا ھكذا دمه

 وحدثنا داود أبو قال مروان ثنا العيشي بكار بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ وذباريالر علي أبو وأخبرنا -  8451
 هللا رضي حرام أم عن شداد بن يعلى عن الرملي ميمون بن ھالل ثنا مروان ثنا المعني الدمشقي الرحيم عبد بن الوھاب عبد
  شھيدين أجر له والغرق شھيد أجر له القيء يصيبه الذي لبحرا في المائد  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھا

 بن جرير أنبأ ھارون بن يزيد أنبأ إسحاق بن محمد ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 8452
 عمان أھل من قال انعم أھل من فقلت أنت أين من فقال عمر بن لقيت  قال ھادية بن الحسن عن خريت بن الزبير عن حازم
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال بلى قلت يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت ما أحدثك قال نعم قلت
  غيرھا من حجتين من أفضل منھا الحجة البحر بجانبھا ينضح عمان لھا يقال أرضا ألعلم إني يقول
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   المال رأس من الواجبة الحجة وأن الميت عن الحج باب

 محمد بن يحيى ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفامي شبيب بن أحمد بن علي بن أحمد نصر أبو أخبرنا - 8453
 النبي أتت امرأة أن حصيب بن بريدة أبيه عن بريدة بن هللا عبد عن عطاء بن هللا عبد ثنا زھير ثنا يونس بن أحمد ثنا يحيى بن

 أجرك وجب قال الوليدة وتركت ماتت وإنھا بوليدة أمي على تصدقت كنت إني هللا رسول يا  فقالت سلم و عليه هللا صلى
 عنھا أحج أن فيجزىء تحج ولم قالت نعم قال عنھا أصوم أن فيجزىء صوم وعليھا ماتت فإنھا قالت الميراث في إليك ورجع
  نعم قال

 بن هللا عبد عن مسھر بن علي أنبأ حجر بن علي ثنا شاذان بن محمد ثنا هللا عبد أبو ثنا الفامي نصر أبو وأخبرنا -  8454
  حجر بن علي عن الصحيح في مسلم رواه نحوه اإلسناد بھذا  عطاء

 عوانة أبو ثنا مسدد أنبأ إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8455
 أمي إن يعني فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاءت امرأة أن  عباس بن عن جبير بن يدسع عن بشر أبي عن

 قال نعم قالت قاضيته أكنت دين أمك على كان لو أرأيت عنھا فحجي نعم قال عنھا أفأحج تحج أن قبل فماتت تحج أن نذرت
  ددمس عن الصحيح في البخاري رواه بالوفاء أحق هللا فإن هللا قضوا

 مسلم بن يعني الوليد عن صفوان ثنا شريك بن عبيد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8456
 أدركته أبي إن هللا رسول يا  قلت قال الخثعمي الحصين بن الغوث أبي عن الخرساني عطاء سمعت قال زريق بن شعيب ثنا

 من وكذلك هللا رسول يا قال عنه حج نعم قال عنه أحج أن ترى فما الراحلة على يتمالك ال كبير شيخ وھو الحج في هللا فريضة
 في وكذلك أفضل والصدقة نعم قال عنه ويصام عنه ويتصدق قال وتؤجرون نعم قال عنه فنحج بحج يوص ولم أھلينا من مات
  ضعيف إسناده المسجد إلى والمشي النذور

 بن عن خالد بن مسلم أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا -  8457
  المال رأس من الواجبة الحجة  قاال أنھما وطاوس عطاء عن جريج

  غيره عن يحج أن له ليس من باب

 ح سليمان بن عبدة ثنا نمير بن ثنا مطين ثنا السراج الحسن بن محمد الحسن أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 8458
 الحنظلي إدريس بن محمد بن الرحمن عبد ثنا إمالء السجزي داود بن محمد بن محمد بكر أبو ثنا قتادة بن نصر أبو وأخبرنا

 جبير بن سعيد عن عزرة عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد عن الكالبي سليمان بن عبدة ثنا الھمذاني إسحاق بن ھارون ثنا
 قال قرابة أو له أخا فذكر شبرمة من فقال شبرمة عن لبيك يقول رجال سمع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن

 في داود أبو أخرجه منه أصح الباب ھذا في ليس صحيح إسناد ھذا شبرمة عن حج ثم عنك ھذه فاجعل قال ال قال قط أحججت
 سليمان بن عبدة سعيد من سماعا الناس أثبت معين بن يحيى وقال عبدة عن السري بن وھناد إسماعيل بن إسحاق عن السنن
  سعيد عن القاضي يوسف أبو رواه وكذلك الشيخ قال

 عبد بن محمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرناه -  8459
 أن عباس بن عن جبير بن سعيد عن عزرة عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد نع يوسف أبو ثنا عون بن عمرو ثنا الملك
 قال ال قال قط حججت فقال لي قرابة ذو أو أخي فقال شبرمة من فقال شبرمة عن يلبي رجال سمع  سلم و عليه هللا صلى النبي
 ورواه عروبة أبي بن عن شرب بن ومحمد األنصاري هللا عبد بن محمد عن روي وكذلك عنه حج ثم نفسك عن ھذه فاجعل
 ھو ھذا وعزرة خالفه من خالف يضره فال ثقة حافظ مرفوعا رواه ومن عباس بن على موقوفا عروبة أبي بن سعيد عن غندر
  يحيى بن عزرة
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 وعن تميم بن عزرة عن أيضا قتادة روى وقد قال ذلك يقول الحافظ علي أبا سمعت قال الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8460
 خالد بن يعني مسلم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا الرحمن عبد بن زرةع
 سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال فالن عن لبيك يقول رجال سلم و عليه هللا صلى النبي سمع  قال عطاء عن جريج بن عن
  مرسال جريج بن عن الثوري سفيان رواه وكذلك عنه احجج ثم نفسك عن حججفا وإال عنه فلب حججت كنت إن

 بن محمد ثنا مسعود بن يزداد بن محمد بكر أبو أنبأ بھا المھرجاني الصوفي خلف أبي بن أحمد حامد أبو وأخبرناه - 8461
 أن  عباس بن عن عطاء عن ىليل أبي بن عن شريك عن األزرق إسحاق ثنا الواسطي خلف بن حسن ثنا سليمان بن هللا عبد
 فالن عن لب ثم نفسك عن فلب قال ال قال نفسك عن لبيت له فقال رجل عن يلبي رجال رأى سلم و عليه هللا صلى النبي
 بن ورواه عنھا هللا رضي عائشة عن عطاء عن ليلى أبي بن عن ھشيم ورواه ليلى أبي بن عن طھمان بن إبراھيم رواه وكذلك
  أعلم وهللا أولى األولى والرواية مرسال سلم و عليه هللا صلى لنبيا عن عطاء عن جريج

 الملك عبد بن محمد ثنا المروذي يوسف بن سعيد بن الحسن ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 8462
 صلى النبي سمع  قال عباس بن عن عطاء عن عطاء بن عن عياش بن بكر أبو ثنا يوسف بن محمد الفريابي ثنا زنجويه بن
 بكر أبو حدثناه علي وحدثنا قال فلب نفسك عن قال ال فقال نفسك عن حججت فقال شبرمة عن لبيك يقول رجال سلم و عليه هللا

  نحوه الفريابي ثنا الترقفي عباس ثنا قالوا مخلد وبن الصفار علي وأبو النيسابوري

 بن محمد ثنا خزيمة بن يعني إسحاق بن محمد ثنا الدارمي الحسن أبي بن لحسينا أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8463
 بن عن عطاء عن دينار بن عمرو عن عمارة بن الحسن عن صبيح بن خالد ثنا هللا عبيد بن الوارث عبد ثنا حمزة بن علي
 عنك فھذه قال ال قال حججت ھل هل فقال فدعاه قال شبرمة عن يلبي رجال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع  قال عباس
 حديث روى من ورواية مسندا عباس بن عن عطاء عن ثابت أبي بن حبيب بن هللا عبد عن روي وكذلك شبرمة عن وحج
  أعلم وهللا أصح مرسال عطاء

 الوھاب عبد ثنا الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا - 8464
 وما ويلك فقال شبرمة عن لبيك يقول رجال سمع أنه  عباس بن عن قالبة أبي عن الحذاء وخالد تميمة أبي بن أيوب عن الثقفي
 عن احجج ثم نفسك عن ھذه فاجعل قال ال قال نفسك عن أحججت فقال قرابة فذكر اآلخر وقال أخي قال أحدھما فقال شبرمة
  موقوفا روي ھكذا شبرمة

 يكن ولم يحج أن نذر رجال أن  عباس بن عن قالبة أبي عن الحذاء خالد عن سفيان عن ھشام بن معاوية رواه وقد - 8465
 عبدان بن أحمد بن علي أخبرناه بعد لنذرك حج ثم اإلسالم حجة حج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال اإلسالم حجة حج
 عن يروه لم سليمان قال سفيان ثنا ھشام بن معاوية ثنا كريب أبو ثنا الحضرمي ثنا يالطبران أيوب بن أحمد بن سليمان ثنا

  الذي الحديث وأما معاوية إال سفيان

 ثنا بيان بن الحميد عبد ثنا مبشر بن هللا عبد بن علي ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرناه -  8466
 هللا صلى النبي سمع  قال عنه هللا رضي عباس بن عن طاوس عن الملك عبد عن ارةعم بن الحسن عن يوسف بن إسحاق
  نفسك عن واحجج نبيشة عن ھذه نبيشة عن الملبي أيھا فقال نبيشة عن يلبي رجال سلم و عليه

 طاھر عمي ناث مدرار بن جعفر بن الحسن ثنا سعيد بن محمد بن أحمد ثنا علي أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا -  8467
 سمع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن طاوس عن ميسرة بن الملك عبد عن عمارة بن الحسن ثنا مدرار بن

 عن حج قال ال قال حججت ھل قال لي أخ قال شبرمة من سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال شبرمة عن لبيك يقول رجال
 ثم يرويه كان عمارة بن الحسن إن يقال وھم قبله والذي عباس بن عن الصحيح ھو ذاھ علي قال شبرمة عن احجج ثم نفسك
  حال كل على الحديث متروك وھو عباس بن عن غيره لرواية موافقا الصواب على به فحدث الصواب إلى عنه رجع
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   تطوعا بالحج يحرم الرجل باب

 ويجزئه حاجا فيكون بالحج مھال فالن وكان فالن كإحرام يإحرام ويقول مطلقا إحراما يحرم أو اإلسالم حجة حج يكن ولم
  اإلسالم حجة عن

 بن الحارث ثنا النجادد سلمان بن أحمد بكر أبو ثنا ببغداد الفقيه الفامي علي بن عمر بن هللا عبيد القاسم أبو أخبرنا - 8468
 هللا رسول أصحاب أھللنا  قال معي ناس يف هللا عبد بن جابر سمعت قال أخبرني عطاء قال جريج بن أنبأ روح ثنا محمد
 مكة سلم و عليه هللا صلى النبي وقدم جابر قال عطاء قال وحده خالصا غيره معه ليس خالصا بالحج سلم و عليه هللا صلى

 فلم عطاء قال النساء وأصيبوا أحلوا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أمرنا قدمنا فلما قال الحجة ذي من مضت رابعة صبيحة
 إلى نحل أن أمرنا خمسا إال عرفة وبين بيننا يكن لم لما نقول أنا عنا فبلغه قال لھم أحلھن ولكن النساء يصيبوا أن عليھم يعزم
 فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فقام يحركھا يده إلى أنظر كأني بيده جابر ويقول قال المني مذاكيرنا تقطر عرفة ونأتي نسائنا
 قال أھديت ما استدبرت ما أمري من استقبلت ولو تحلون كما لحللت الھدي ولوال وأبركم وأصدقكم  أتقاكم أني علمتم ھل

 بم سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال سعايته من عنه هللا رضي طالب أبي بن علي فقدم جابر قال وأطعنا وسمعنا فأحللنا
 فقال قال ھديا علي له فأھدي قال أنت كما حراما امكث ثم فأھد قال سلم و هعلي هللا صلى النبي به أھل بما قال علي يا أھللت
  جريج بن حديث من الصحيح في أخرجاه لألبد بل ال فقال لألبد أم ھذا لعامنا هللا رسول يا ھذه متعتنا مالك بن سراقة

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد أحمد أبو ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8469
 صلى هللا رسول كان  قال عنه هللا رضي موسى أبي عن شھاب بن طارق عن مسلم بن قيس سمعت قال عميس أبو أنبأ عون
 كيف سىمو أبا يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي فقال فيه حج الذي العام في فوافقته قال اليمن إلى بعثني سلم و عليه هللا
 وبين بالبيت فطف فانطلق قال ال قلت ھديا سقت ھل فقال سلم و عليه هللا صلى النبي كإھالل إھالل قلت قال أحرمت حين قلت
 رأسي فمشطن عماته يعني قيس آل من نسوة إلى عمدت ثم والمروة الصفا وبين بالبيت فطفت فانطلقت أحل ثم والمروة الصفا
 هللا رسول أمرني بما البيت عند الناس أحدث أنا فبينا حاجا قدمت عنه هللا رضي عمر مارةإ في ذلك بعد كان فلما بالغسل
 أيھا يا فقلت النسك في المؤمنين أمير أحدث ما تدري ال فإنك بحديثك الرجل أيھا دونك فقال رجل قدم إذ سلم و عليه هللا صلى
 المؤمنين أمير يا له قلت عنه هللا رضي عمر قدم فلما ائتموا فبه المؤمنين أمير يقدم حتى به يأخذ فال شيئا سمع من الناس
 بسنة نأخذ وإن بالتمام هللا أمر فقد هللا بكتاب نأخذ لئن أجل قال ثم ذلك من المؤمنين أمير عمر فغضب شيء النسك في أحدث
 بن جعفر عن حميد بن عبد عن حالصحي في مسلم رواه محله الھدي بلغ حتى يحل لم فإنه بيننا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  عون

 قال مسلم بن قيس عن شعبة ثنا داود أبو أنبأ حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو وأخبرنا - 8470
 كيف لي فقال بالبطحاء منيخ وھو سلم و عليه هللا صلى النبي على قدمت  قال موسى أبي عن يحدث شھاب بن طارق سمعت
 فذكر أحل ثم والمروة الصفا وبين بالبيت طف أحسنت قال سلم و عليه هللا صلى النبي كإھالل بإھالل لبيك قلت قال أھللت
 يسمي ال المدينة من خرج سلم و عليه هللا صلى النبي أن طاوس رواية وفي شعبة حديث من الصحيح في أخرجاه الحديث
 أن ھدي معه يكن ولم أھل منھم كان من فأمر والمروة الصفا ينب وھو القضاء عليه فنزل القضاء ينتظر عمرة وال حجا

  بالصحة طاوس لرواية تشھد إحرامھم في رويت موصولة بأحاديث المرسلة الرواية ھذه هللا رحمه الشافعي وأكد عمرة يجعلھا

 ثنا الطوسي منصور بن أحمد بن هللا عبد ثنا بھا الطبراني إسماعيل بن أحمد بن محمد نصر أبو أخبرنا ما منھا -  8471
 أبي بنت أسماء عن شيبة بنت صفية أمه عن الرحمن عبد بن منصور حدثني جريج بن ثنا روح ثنا الصائغ إسماعيل بن محمد
 ھدي معه يكن لم ومن إحرامه على فليقم الھدي معه كان من  سلم و عليه هللا صلى النبي فقال محرمين خرجنا قالت بكر

 قومي فقال الزبير إلى فجلست خرجت ثم ثيابي فلبست قالت يحلل فلم ھدي الزبير مع وكان فحللت ھدي معي يكن فلم فليحلل
 حديث ھذا مع الشافعي وذكر عبادة بن روح عن حرب بن زھير عن الصحيح في مسلم رواه عليك أثب أن أتخشى فقلت عني
  بالصالة اإلحرام وبين العمرة أو بالحج ماإلحرا بين بذلك فرق ثم عنھا هللا رضي عائشة عن وعمرة محمد بن القاسم
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 خالد بن مسلم أنبأ الشافعي ثنا سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  8472
 سالماإل حجة ھذه قال نذره عن حج أو رجل عن حج أو النافلة ينوي فحج يحج لم رجل في قال أنه  عطاء عن جريج بن عن
  نذره وعن شاء إن بعد الرجل عن يحج ثم

   اإلسالم حجة وعليه الحج ينذر الرجل باب

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 8473
 يقضي أن فليلتمس اإلسالم حجة ھذه فقال ھذه عن سئل إذ عمر بن هللا عبد لعند إني  قال جبير بن زيد عن الثوري عن القداح
  حجا ونذر الحج عليه من يعني نذره

 زيد عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8474
 مسكينة فقيرة إني فقالت اإلسالم بحجة ابدئي فقال أحج فلم أحج أن نذرت إني قالت عمر بن سألت امرأة سمعت  قال جبير بن

  لھا ييسر أن هللا فدعا لي هللا فادع

 أو سليمان عن شعبة ثنا أبي أنبأ معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8475
  بالفريضة ليبدأ قال قط يحج ولم يحج أن نذر فيمن  يقول مالك بن أنس سمع أنه سليمان أبي

  عليه قدر إذا الحج تعجيل من يستحب ما باب

 الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8476
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن صفوان أبي مھران عن عمرو بن الحسن عن معاوية أبو ثنا العطاردي

  فليتعجل الحج أراد من

 علي بن محمد ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال العطار الفوارس أبي بن صادق وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا -  8477
 عباس بن عن جبير بن سعيد عن الفقيمي وعمر بن فضيل عن الكوفي إسماعيل عن سعيد بن سفيان ثنا حذيفة أبو ثنا الوراق

 ورواه حاجة أو مرض من له يعرض ما يدري ال أحدكم فإن مكة إلى الخروج عجلوا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن
  فضيل عن المالئي إسرائيل أبو

 إسرائيل أبو ثنا الطيالسي الوليد أبو ثنا قماش أبي بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا كما - 8478
 عليه هللا صلى النبي أن عنھما هللا رضي عباس بن الفضل عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن عمرو بن فضيل عن المالئي

  الحاجة وتعرض الضالة وتضل المريض يمرض قد فإنه فليتعجل الحج أراد من  قال سلم و

 بن سيار الھيثم أبو ثنا بتستر المغيرة بن جعفر بن أحمد هللا عبد أبو أنبأ الحسين بن محمد عمر أبو القاضي وأخبرنا - 8479
 وكذلك أحدھما عن أو الفضل عن عباس بن عن قال أنه إال بنحوه فذكره  الملك عبد بن ھشام الوليد أبو ثنا التستري الحسن
  بالشك الوليد أبي عن األسفاطي الفضل بن عباس قال

 بن نجدة بن أحمد ثنا المزني هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الزاھد عثمان أبي بن الملك عبد سعد وأب أخبرنا -  8480
 سويد بن الحارث عن التيمي إبراھيم عن األعمش ثنا األحمسي عمر بن حصين ثنا الحماني الحميد عبد بن يحيى ثنا العريان

 حجرا يھدمھا معول بيده أفدع أصمع حبشي إلى أنظر فكأني تحجوا ال أن قبل حجوا  يقول عنه هللا رضي عليا سمعت قال
 ولكن النسمة وبرأ الحبة فلق والذي ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته أو تقول برأيك شيء له فقلت حجرا
  سلم و عليه هللا صلى نبيكم من سمعته
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 عبد بن علي ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا القطان زياد بن لسھ أبو أنبأ ببغداد الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  8481
 هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سعيد عن الزھري عن سعد بن زياد حدثني عيينة بن سفيان ثنا هللا
  الحبشة من السويقتين ذو الكعبة يخرب  سلم و عليه

 رواه بنحوه  سفيان ثنا شيبة أبي بن هللا عبد ثنا األنصاري إسحاق بن موسى ثنا بكر أبو ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا -  8482
  شيبة أبي بن هللا عبد عن مسلم ورواه هللا عبد بن علي عن الصحيح في البخاري

 عن سعيد بن يحيى ثنا بشر بن الرحمن عبد ثنا الشرقي بن حامد أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  8483
 أفحج أسود إلى أنظر كأني  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أخبره عباس بن ان مليكة أبي بن حدثني األخنس بن هللا عبيد
  القطان يحيى عن علي بن عمرو عن الصحيح في البخاري رواه الكعبة يعني حجرا حجرا يقلعھا

 منصور بن أحمد ثنا مبشر بن هللا عبد بن علي ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  8484
 هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن محمد أبي بن محمد حدثني بحير بن عيسى بن هللا عبد ثنا الرزاق عبد ثنا الرمادي
  أحد الحج إلى يصل فال أوديتھا أذناب على أعرابھا يقعد قال الحج شأن فما قيل تحجوا ال أن قبل حجوا  سلم و عليه هللا صلى

  الحج تأخير باب

  قال الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا - 8485
 رمضان شھر في كةم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وافتتح الھجرة بعد سلم و عليه هللا صلى النبي على الحج فريضة نزلت

 ورسول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بأمر للمسلمين الحج فأقام أسيد بن عتاب عليھا واستخلف شوال في عنھا وانصرف
 عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول انصرف ثم أصحابه وعامة وأزواجه يحج أن على قادر بالمدينة سلم و عليه هللا صلى هللا

 وال ھو يحج لم يحج أن على قادر بالمدينة سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول تسع سنة للناس الحج أقامف بكر أبا فبعث تبوك
 به يأتي أن وآخره البلوغ أوله العمر في مرة فرضه الحج أن على فاستدللنا عشر سنة حج حتى أصحابه من أحد وال أزواجه

 بعد الحج فريضة نزول من ذكره ما أما والتواريخ األخبار في وجودم هللا رحمه الشافعي ذكره الذي وھذا الشيخ قال موته قبل
  الحديبية زمن نزلت أنھا على عجرة بن كعب بحديث أصحابنا واستدل قال فكما الھجرة

 ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا ما وھو - 8486
 رسول على وقف  قال حدثه عنه هللا رضي عجرة بن كعب أن ليلى أبي بن الرحمن عبد حدثني مجاھد ثنا سيف ثنا نعيم أبو
 قال أو رأسك فاحلق قال هللا رسول يا نعم قلت ھوامك أتؤذيك فقال قمال يتھافت ورأسي بالحديبية سلم و عليه هللا صلى هللا

 آخرھا إلى}  نسك أو صدقة أو صيام من ففدية رأسه من أذى به أو مريضا منكم كان فمن{  اآلية ھذه نزلت ففي قال فاحلق
 نعيم أبي عن البخاري رواه تيسر بما انسك أو ستة بين بفرق تصدق أو أيام ثالثة صم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 بن عن وروينا الحديبية زمن آخره إلى  والعمرة الحج وأتموا جل و عز قوله نزول بھذا فثبت آخر وجه من مسلم وأخرجه
 تمام عنه هللا رضي علي وعن جل و عز  والعمرة الحج أقيموا}   والعمرة الحج وأتموا{  قوله في قال أنه وغيره مسعود
  أھلك دويرة من تحرم أن الحج

 بن عمرو ثنا اللباد نصر بن محمد ثنا الصفار إسحاق بن محمد بن محمد أحمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8487
 من ناس وعن مسعود بن هللا عبد عن مرة وعن عباس بن عن صالح وأبي مالك أبي عن السدي عن نصر بن أسباط ثنا طلحة

   والعمرة الحج أقيموا فيقول}   والعمرة الحج وأتموا{  قوله وأما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 أبو ثنا إسحاق بن محمد ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال الفضل بن موسى بن ومحمد القاضي الحسن بن أحمد ناأخبر -  8488
 فقال الحج تمام عن سئل  أنه عنه هللا رضي علي عن سلمة بن هللا عبد عن مرة بن عمرو عن شعبة عن سفيان ثنا الجواب
  القعدة ذي في الھجرة من ست سنة كان ديبيةالح وزمن الشيخ قال أھلك دويرة من تحرم أن الحج تمام
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 عبد ثنا المنذر بن إبراھيم ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 8489
 هللا صلى النبي قدمم بعد ست سنة الحديبية كانت  قال عمر بن هللا عبد مولى نافع عن نعيم أبي بن نافع حدثني نافع بن هللا
 النبي خرج ثم ثمان سنة رمضان في الفتح وكان سبع سنة القعدة ذي في القضية وكانت القعدة ذي في المدينة سلم و عليه
 للناس فأقام أسيد بن عتاب حج ثم الجعرانة من اعتمر شوال في رجع فلما والطائف حنين إلى فوره من سلم و عليه هللا صلى
 حج ثم سلم و عليه هللا صلى النبي استعمله تسع سنة بكر أبو حج ثم الحج على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استعمله الحج
 عتاب واستعمال الفتح أمر أن على داللة ھذا وفي الوداع حجة وھي المدينة مقدمه من عشر سنة سلم و عليه هللا صلى النبي
 أھل بين فيما مشھور وھو هللا رحمه الشافعي قاله ما على عشر سنة حجه ثم تسع سنة في بكر أبي استعمال ثم أسيد بن

  مفرقا الموصولة األحاديث في مذكور المغازي

 أبو ثنا خزيمة بن السري ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو وأخبرنا -  8490
 واحدة حجة قال سلم و عليه هللا صلى النبي حجھا حجة من كم  مالك بن ألنس قلت قال قتادة عن ھمام ثنا الطيالسي الوليد

 من وعمرة المقبل العام من فرجع صالحوه حين الثانية والعمرة البيت عن المشركون صده التي عمرته عمر أربع واعتمر
  حجته مع وعمرة وقال الوليد أبي عن البخاري رواه عمرته مع وحجة القعدة ذي في حنين غنيمة قسم حين الجعرانة

 ثنا خالد بن عمرو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 8491
 وأنه غزوة عشرة تسع غزا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي أرقم بن زيد حدثني قال إسحاق أبي عن زھير
 الصحيح في البخاري وأخرجه أخرى وبمكة إسحاق أبو قال الوداع حجة إال حجة بعدھا يحج لم واحدة حجة اجرھ ما بعد حج
  زھير عن آخر وجه من مسلم وأخرجه خالد بن عمرو عن

 عن جريج بن عن سفيان عن وكيع ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 8492
 قبل وحجة الشيخ قال الوداع وحجة الھجرة قبل بمكة وھو حجتين حجج ثالث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حج  لقا مجاھد
  أعلم وهللا بعده المنزل الفرض عن به يعتد فال الحج فرض نزول قبل يكون الھجرة

  والعمرة الحج وقت أبواب جماع

  الحج أشھر بيان باب

 عبيد عن نمير بن هللا عبد ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا افظالح هللا عبد أبو أخبرنا -  8493
 في وروي الحجة ذي من وعشر القعدة وذو شوال قال معلومات أشھر الحج  عنه هللا رضي عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا
  مرسال عنه هللا رضي عمر عن الزبير بن عروة وعن عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن عمر بن عن ذلك

 النضروي الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ األنصاري قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو وأخبرنا - 8494
 هللا رضي مسعود بن يعني هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن شريك ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ
  الحجة ذي من وعشر القعدة وذو شوال قال}  معلومات أشھر لحجا{  قوله في  عنه

 بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الصيرفي عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8495
 من وعشر القعدة ذوو شوال قال معلومات أشھر الحج  عباس بن عن مقسم عن خصيف عن سفيان ثنا عامر أبو ثنا مرزوق

  هللا شاء إن يرد وذلك عباس بن عن عكرمة عن ذلك ثبت وقد الحجة ذي

 أبي بن عثمان ثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 8496
 وعشر القعدة وذو شوال الحج أشھر  قال الزبير بن هللا عبد عن الثقفي هللا عبيد بن محمد عن سعد أبي عن أسامة أبو ثنا شيبة
  الحجة ذي من
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 ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد ثنا عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  8497
 قال}  الحج فيھن فرض فمن{  قوله في  رعم بن عن دينار بن هللا عبد عن عمر بن ورقاء عن زائدة أبي بن زكريا بن يحيى
  أھل

 بن ھو هللا عبد قال األحوص أبي عن ھو أصحابنا لي قال عثمان قال إسحاق أبي عن شريك ثنا عثمان وحدثنا قال - 8498
  اإلحرام الحج فرض  مسعود

 يقول الزبير بن هللا عبد سمعت  قال هللا عبيد بن محمد عن سعد أبي سعيد عن زكريا بن يحيى ثنا عثمان وحدثنا قال - 8499
  اإلحرام الحج فرض

  الحج أشھر غير في بالحج يھل ال باب

 أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الفضل بن موسى بن ومحمد الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8500
 بالحج أيھل يسأل عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر سمعت  قال الزبير أبي عن جريج بن أنبأ عطاء بن الوھاب عبد أنبأ طالب
  ال قال الحج أشھر غير في

 ثنا قاال إمالء البحيري جعفر بن محمد بن أحمد الحسين وأبو العدل حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8501
 ال  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج بن شعبة عن األحمر خالد أبو ثنا كريب أبو ثنا خزيمة بن إسحاق بن محمد
  الحج أشھر في بالحج يحرم أن الحج سنة من فإن الحج أشھر في إال بالحج يحرم

 ثنا شيبة أبي بن عثمان بن محمد ثنا ببغداد السجزي أحمد بن دعلج أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 8502
 غير في بالحج يحرم الرجل في  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الزيات حمزة عن سالم بن مصعب ثنا سھل بن الحسن
  السنة من ذاك ليس قال الحج أشھر

 بن محمد بن هللا عبد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا - 8503
  قال عباس بن عن القاسم أبي عن الحكم عن الحجاج عن زائدة أبي بن زكريا بن حيىي ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا العزيز عبد
  نوفل بن الحارث بن هللا عبد مولى مقسم ھو القاسم أبو علي قال الحج أشھر في إال بالحج يحرم ال أن الحج سنة من إن

 بن يحيى ثنا عثمان ثنا هللا عبد ثنا عمر بن علي أنبأ قاال الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا - 8504
  غيرھن في الحج يفرض لئال}  معلومات أشھر الحج{  تعالى هللا قال إنما  قال عطاء عن جريج بن عن زكريا

 بن عن سفيان عن المحاربي ثنا األحمسي إسماعيل بن محمد ثنا بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 8505
  عمرة جعلھا الحج أشھر غير في بالحج أحرم من  قال اءعط عن جريج

  مرارا السنة في اعتمر من باب

 ثنا الحكم بن بشر بن الرحمن عبد ثنا الشرقي بن حامد أبو أنبأ العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 8506
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن صالح أبي عن سمي ثنا هللا عبيد عن سعيد بن يحيى
 بن هللا عبيد حديث من الصحيح في مسلم أخرجه الجنة إال جزاء له ليس المبرور والحج بينھما لما كفارات العمرة إلى العمرة
  سمي عن مالك حديث من وأخرجاه سمي عن عمر

 العباس أبو ثنا قالوا المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو قاضيال الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8507
 عبد بن جابر عن أخبره الزبير أبا أن سعد بن الليث أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد
 فوجدھا سلم و عليه هللا صلى بيالن عليھا فدخل عركت بسرف كانت إذا حتى بعمرة مھلة أقبلت عنھا هللا رضي عائشة أن  هللا
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 بنات على هللا كتبه أمر ھذا فإن قال اآلن الحج إلى يذھبون والناس بالبيت أطف ولم أحلل ولم حضت قالت يبكيك ما فقال تبكي
 حجك من حللت قد قال ثم والمروة وبالصفا بالكعبة طافت طھرت إذا حتى المواقف ووقفت ففعلت بالحج أھلي ثم فاغتسلي آدم
 الرحمن عبد يا بھا فاذھب قال حججت حتى بالبيت أطف لم أني نفسي في أجد إني هللا رسول يا فقالت جميعا عمرتكو

 وكانت هللا رحمه الشافعي قال الليث عن وغيره قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه الحصبة ليلة وذلك التنعيم من فأعمرھا
  شھر في عمرتان ھذه وكانت الحجة ذي في فأعمرھا يعمرھا أن سألته ثم الحجة ذي في عمرتھا

 بن هللا عبد بن محمد ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال الحسن بن أحمد بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 8508
 عنھا هللا رضي عائشة أن  المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن وغيره أيوب بن يحيى أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد
  الحليفة ذي من وتھل المدينة من رجب في وتعتمر الجحفة من الحجة ذي آخر في تعتمر كانت

 ببغداد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا ح سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 8509
 الربيع بن يحيى ثنا بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأنبأ ح سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل ثنا
 قال أحد عليھا ذلك عاب ھل قلت مرات ثالث سنة في اعتمرت أنھا  عائشة عن القاسم عن يسار بن صدقة عن سفيان ثنا

 أم على يعيب من يقول سفيان قال الربيع بن يحيى وقال وانقمعت فسكت قال روايته في سعدان قال المؤمنين أم هللا سبحان
  المؤمنين

 عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8510
  عمرة شھر كل في  قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أن مجاھد عن نجيح أبي بن عن

  قال نافع عن عقبة بن موسى عن عياض بن ھو أنس أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ سالعبا أبو ثنا زكريا أبو وأخبرنا - 8511
  عام كل في عمرتين الزبير بن عھد في أعواما عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد اعتمر

 بن أنس دول بعض عن حسين أبي بن عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا زكريا أبو وأخبرنا -  8512
  فاعتمر خرج رأسه حمم إذا وكان بمكة مالك بن أنس مع كنا  قال مالك بن أنس عن مالك

 قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن وغيرھما عباس وبن هللا عبد بن جابر حديث في وروينا الحج أشھر في العمرة باب
 العمرة ترك من عليه قريش كانت لما نقضا وشھوره الحج وقت في دخلت معناه قيل القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخلت
  الحج أشھر في

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8513
 ألحدثك إني حصين بن عمران الق قال مطرف عن الشخير بن هللا عبد بن يزيد عن الجريري سعيد أنبأ عطاء بن الوھاب عبد

 ذي عشر في أھله من طائفة أعمر قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  واعلم اليوم بعد به ينفعك تعالى هللا لعل الحديث
 عنه ينه ولم وزاد الجريري حديث من الصحيح في مسلم أخرجه يرى أن شاء ما بعد رجل رأى ينسخه قرآن ينزل ولم الحجة
  وجھهل مضى حتى

 إسحاق بن ومحمد جريج بن ثنا زائدة أبي بن عن ھناد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8514
 إال الحجة ذي في عائشة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أعمر ما وهللا  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن هللا عبد عن

 حلت صفر ودخل الدبر وبرأ الوبر عفا إذا يقولون كانوا دينھم دان ومن قريش من الحي ھذا إنف الشرك أھل أمر بذلك ليقطع
  والمحرم الحجة ذو ينسلخ حتى العمرة يحرمون وكانوا اعتمر لمن العمرة

 بن ىموس ثنا سعيد بن عثمان ثنا الفقيه يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8515
 أفجر من الحج أشھر في العمرة أن يرون كانوا  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن حدثني وھيب ثنا سلمة أبو إسماعيل
 فقدم صفرا المحرم يسمون وكانوا اعتمر لمن العمرة حلت صفر وانسلخ األثر وعفا الدبر برأ إذا يقولون األرض في الفجور
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 فتعاظم عمرة يجعلوھا أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمرھم بالحج مھلين رابعة صبحل وأصحابه سلم و عليه هللا صلى النبي
 بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه شيء كل من يحلون يعني كله الحل قال الحل أي هللا رسول يا فقالوا عندھم ذلك

 ساق يكن لم من بذلك أمر إنما أنه عنھا هللا رضي عائشة حديث في وبين وھيب عن آخر وجه من مسلم وأخرجه إسماعيل
  تعالى هللا شاء إن يرد وذلك الھدي

 سعدان ثنا الصفار األسيدي محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 8516
 إلى حجه يفسخ أن ألحد يكن لم  قال عنه هللا رضي ذر أبي عن األسيدي مرقع عن سعيد بن يحيى عن معاوية أبو ثنا نصر بن

  خاصة سلم و عليه هللا صلى محمد أصحاب من للركب إال عمرة

 بن جعفر ثنا التميمي عبدة بن إبراھيم بن هللا عبد بن محمد الحسن أبو أنبأ الحافظ أحمد بن عمر حازم أبو أخبرنا -  8517
 عروة عن نوفل بن الرحمن عبد بن محمد األسود أبي عن كمال على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا الترك الحسين بن محمد
 ومنا بعمرة أھل من فمنا الوداع حجة عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن
 أھل من وأما فحل بعمرة أھل من وأما بالحج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأھل بالحج أھل من ومنا وعمرة بحجة أھل من
 البخاري ورواه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه النحر يوم كان حتى يحلوا فلم والعمرة الحجة بين جمع أو بحج
  مالك عن يوسف بن عن

 أنبأ طالب أبي بن يحيى أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8518
 أن أحد على بأس ال فقال الحج قبل العمرة عن عمر بن سألت  قال خالد بن عكرمة عن جريج بن أنبأ عطاء بن الوھاب عبد

 من الصحيح في البخاري أخرجه الحج قبل سلم و عليه هللا صلى النبي اعتمر عمر بن هللا عبد وقال قال الحج قبل يعتمر
  ججري بن عن عاصم وأبي المبارك بن حديث

 مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم ھو العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8519
  الحجة ذي في الحج بعد أعتمر أن من إلي أحب وأھدي الحج قبل أعتمر ألن  قال أنه عمر بن عن يسار بن صدقة عن

 قتادة ثنا ھمام ثنا ھدية أنبأ الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن الحسن أبو أنبأ لحافظا هللا عبد بن محمد أخبرنا -  8520
 الحديبية من عمرة حجته مع التي إال القعدة ذي في كلھن عمر أربع اعتمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أخبره أنسا أن
 القعدة ذي في حنين غنائم قسم حيث الجعرانة من وعمرة القعدة ذي في المقبل العام من وعمرة القعدة ذي في الحديبية زمن أو

  ھدبة عن الصحيح في ومسلم البخاري رواه حجته مع وعمرة

 إسحاق أبي بن زكريا وأبو المزكي بالويه بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8521
 ھريرة أبي عن مجاھد عن ذر بن عمر ثنا بكير بن يونس ثنا العطاردي الجبار عبد بن دأحم ثنا األصم العباس أبو ثنا قالوا
  القعدة ذي في كلھا عمر ثالث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اعتمر  قال

 إسحاق بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ ببغداد البزاز إسحاق بن الحسن بن أحمد بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 8522
  عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام أنبأ محمد بن العزيز عبد ثنا منصور بن سعيد ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا بمكة الفاكھي

  القعدة ذي في وعمرتين شوال في عمرة عمر ثالث اعتمر سلم و عليه هللا صلى النبي أن

 ثنا حازم بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8523
 في العمرة حلت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن العدوية معاذة عن الرشك يزيد عن شعبة عن سفيان أنبأ موسى بن هللا عبيد
 مشتغال كان من ىعل عندنا محمول وھو موقوف وھذا ذلك بعد ويومان النحر ويوم عرفة يوم أيام أربعة في إال كلھا السنة
 أيوب أبا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أمر فقد كله الحج عمل يكمل حتى يعتمر وال عليه العمرة يدخل فال بالحج
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 أن أوالھا حرمة األيام وأعظم الشافعي قال عمرة بعمل يتحلل بأن الحج منھما واحد كل فات حين األسود بن وھبار األنصاري
  جل و عز  فيھا ينسك

  رمضان في العمرة ببا

 عن جريج بن عن يحيى ثنا مسدد ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8524
 ونسيت عباس بن سماھا قد األنصار من المرأة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال يخبرنا عباس بن سمعت قال عطاء
 وترك ناضحا وابنھا لزوجھا وابنه فالن أبو فركب ناضحان لنا كان إنه هللا نبي يا قالت العام معنا تحجي أن منعك ما  اسمھا
 رواه حجة تعدل رمضان في عمرة فإن فاعتمري رمضان كان فإذا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال عليه ننتضح ناضحا
  قطانال يحيى عن حاتم بن محمد عن مسلم ورواه مسدد عن البخاري

 العباس أبو ثنا قالوا سماعه أصل من السلمي الرحمن عبد وأبو السوسي هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8525
 عبد بن سلمة أبو حدثني كثير أبي بن يحيى حدثني األوزاعي ثنا بكر بن بشر ثنا التنوخي عثمان بن سعيد ثنا يعقوب بن محمد

 في اعتمري  فقال تأمرني فما أعجف وجملي الحج أريد إني هللا رسول يا أمي قالت قال األسدية معقل أم بن حدثني الرحمن
  كحجة رمضان في عمرة فإن رمضان

 ثنا الصيرفي محمد بن بكر ثنا قاال المؤذن الخالق عبد بن علي بن الخالق عبد القاسم وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8526
 صلى النبي عند كنت  قال خنبش بن ھرم عن عامر عن األودي يزيد بن داود ثنا إبراھيم بن مكي ثنا الفضل بن الصمد عبد
 تعدل رمضان في عمرة فإن رمضان في اعتمري قال أعتمر الشھور أي في هللا رسول يا فقالت امرأة فأتته سلم و عليه هللا

 عن بيان ورواية خنبش بن وھب الخالق عبد رواية وفي األودي داود عن عيينة بن قاله وكذلك هللا عبد أبي حديث لفظ حجة
  أصح وھب البخاري قال خنبش بن وھب عن الشعبي

   العمرة على الحج إدخال باب

 على قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8527
 في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن الزبير بن ةعرو عن شھاب بن عن مالك
 ثم العمرة مع بالحج فليھل ھدي معه كان من الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم بعمرة فأھللنا الوداع حجة
 رسول إلى ذلك فشكوت والمروة الصفا بين وال بالبيت طفأ ولم حائض وأنا مكة فقدمت قالت جميعا منھما يحل حتى يحل ال
 أرسلني الحج قضينا فلما ففعلت قالت العمرة ودعي بالحج وأھلي وامتشطي رأسك انقضي فقال سلم و عليه هللا صلى هللا

 الذين فطاف تقال عمرتك مكان ھذه فقال فاعتمرت التنعيم إلى بكر أبي بن الرحمن عبد مع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 كانوا الذين وأما بحجھم منى من رجعوا أن بعد آخر طوافا طافوا ثم حلوا ثم والمروة الصفا وبين بالبيت بالعمرة أھلوا كانوا
 قاله وكذا مالك عن يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه القعنبي عن البخاري رواه واحدا طوافا طافوا فإنما والعمرة بالحج جمعوا
 فقال الزھري عن عقيل ورواه جميعا منھما يحل حتى يحل ال ثم عمرة مع بالحج فليھل ھدي معه كان من الزھري عن معمر
 رواية تدل ذلك مثل وعلى محمد بن القاسم ذلك في وصدقھا عائشة عن عمرة رواية وبمعناه فليحلل يھد ولم بعمرة أحرم من

 عليھا وادخلي أفعالھا عن أمسكي به يريد العمرة ودعي بالحج أھلي وقوله عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام
  عنھا هللا رضي عائشة قصة في عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر رواية في بين وذلك الحج

 أبو وأخبرنا ح الليث ثنا سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8528
 بن عيسى ثنا اإلسماعيلي إسماعيل بن محمد بكر أبو ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح
 مفردا بالحج مھلين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أقبلنا  قال أنه جابر عن الزبير أبو حدثني سعد بن الليث أنبأ حماد
 صلى هللا رسول فأمرنا والمروة وبالصفا بالكعبة طفنا قدمنا إذا حتى عركت بسرف تكان إذا حتى بعمرة مھلة عائشة وأقبلت

 ثيابنا ولبسنا بالطيب وتطيبنا النساء فواقعنا كله الحل قال ماذا حل فقلنا قال ھدي معه يكن لم من منا يحل أن سلم و عليه هللا
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 تبكي فوجدھا عائشة على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دخل ثم التروية يوم أھللنا ثم ليال أربع إال عرفة وبين بيننا وليس
 أمر ھذا فإن قال اآلن الحج إلى يذھبون والناس بالبيت أطف ولم أحلل ولم الناس حل وقد حضت أني شأني قالت شأنك ما فقال
 قال ثم والمروة وبالصفا بةبالكع طافت طھرت إذا حتى المواقف ووقفت ففعلت بالحج أھلي ثم فاغتسلي آدم بنات على هللا كتبه
 يا بھا فاذھب قال حججت حتى بالبيت أطف لم أني نفسي في أجد إني هللا رسول يا قالت جميعا وعمرتك حجك من حللت قد
  الليث عن قتيبة عن مسلم رواه الحصبة ليلة وذلك التنعيم من فأعمرھا الرحمن عبد

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي حسنال بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8529
 عمر بن هللا عبد أن  حدثھم نافعا أن وغيره أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب
 بالعمرة فأھل فخرج سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول صنع كما صنعنا البيت عن صددت إن وقال معتمرا الفتنة في خرج
 العمرة مع الحج أوجبت قد أني أشھدكم واحد إال أمرھما ما فقال أصحابه إلى التفت البيداء ظاھر على ظھر إذا حتى وسار
 في أخرجاه وأھدى عنه مجزىء ذلك أن ورأى عليه يزد لم سبعا والمروة الصفا بين وطاف به فطاف البيت جاء حتى فخرج

 يوم بحجة منھما أحل حتى منھما يحل لم أنه فيه وزادوا نافع عن وغيره عمر بن هللا عبيد ورواه مالك ثحدي من الصحيحين
 قال فقد عمرة عليه يدخل أن أراد ثم بالحج أھل ولو واحدة مرة إال والمروة الصفا بين يطف لم أراد عليه يزد لم وقوله النحر

 من أحد عن يثبت ھل أدري وال التابعين بعض عن روى وقد له ذلك ليس يقول عنه وحفظت لقيت من أكثر هللا رحمه الشافعي
  ما أراد وإنما يثبت وليس عنه هللا رضي علي عن روي قد فإنه ال أم شيء فيه سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب

 المدائني حيان بن يسىع بن محمد ثنا األصم العباس أبو ثنا حيد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بكر أبو أخبرنا -  8530
 هللا رضي عليا فأدركت بالحج أھللت  قال نصر أبي عن الحارث بن مالك عن إبراھيم عن منصور عن عيينة بن سفيان ثنا
 ضممته الحج إليھا تضم أن أردت ثم بالعمرة أھللت كنت لو ال قال عمرة إليه أضم أن فاستطيع بالحج أھللت إني فقلت عنه
 فتطوف جميعا بھما تحرم ثم ماء من إداوة عليك صب قال ذلك أردت إذا أصنع فما قال عمرة إليه تضم فال بالحج بدأت وإذا
  معروف غير ھذا نصر وأبو منصور عن عيينة بن رواه كذلك طوافين لھما

 عن شعبة ثنا يأب ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8531
 ھو فأھل والعمرة بالحج عنه هللا رضي علي أھل وقد عليا لقي  أنه السلمي نصر أبي عن الحارث بن مالك سمع منصور
 ثم فاغتسلت بإداوتك دعوت ابتدأت حين كنت لو ذلك إنما عنه هللا رضي علي فقال جميعا بھما أھل لعلي فقلت قال بالحج
 عن الثوري ورواه النحر يوم إلى شيء منك يحل لم ثم بعمرتك وطوافا بحجك طوافا طوافين طفت ثم جميعا بھما أھللت

 فإذا عنه هللا رضي علي قال بالعمرة بدأت كنت لو ذاك ال وقال حدثنيه مالك أو الحارث بن مالك عن إبراھيم حدثني منصور
  عنه إبراھيم من أو نفسه مالك من سماعه في يشك منصور وكان بمعناه فذكره كذا فافعل أقرنت

  تطوع العمرة قال من باب

 الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم ھو العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 8532
 هللا صلى هللا رسول أن الحنفي صالح أبي عن إسحاق بن معاوية عن أخبره الثوري سفيان بأن واحتج سالم بن سعيد قاله قال
 النبي عن ھذا مثل أتثبت المشرقيين بعض يعني له فقلت الكتاب في الشافعي قال تطوع والعمرة جھاد الحج  قال سلم و عليه
 أبي عن صالح أبي عن إسحاق بن معاوية عن شعبة حديث من روى وقد الشيخ قال منقطع ھو فقال سلم و عليه هللا صلى
 عن جبير بن عن األفطس سالم عن عطية بن الفضل بن محمد ورواه ضعيف طريق شعبة إلى فيه والطريق موصوال ھريرة

  متروك ھذا ومحمد مرفوعا عباس بن

 هللا عبد ثنا المروزي سھل بن حمدويه بن محمد نصر أبو أنبأ العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو وأخبرنا - 8533
 قال أنه جابر عن الزبير أبي عن هللا عبيد عن أيوب بن يحيى حدثني ريالمص األنصاري عفير بن سعيد ثنا اآلملي حماد بن
 بن هللا عبيد وھو هللا عبيد عن قال كذا لك خير تعتمر وأن ال قال الحج كفريضة وفريضتھا واجبة العمرة هللا رسول يا  قلت

 عن يحيى عن عفير بن عن وغيرھما البرقي الرحيم عبد بن ومحمد سفيان بن يعقوب ذكره الزبير أبي عن به تفرد المغيرة
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 من وھم وھذا عمر بن هللا عبيد عن يحيى عن قال عفير بن عن مسافر بن جعفر عن الباغندي ورواه المغيرة بن هللا عبيد
 المنكدر بن محمد عن أرطأة بن بالحجاج المتن ھذا يعرف وإنما الناس رواه كما جعفر عن داود أبي بن رواه وقد الباغندي

  جابر عن

 ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8534
 رجال أن  عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن الحجاج عن زياد بن الواحد عبد ثنا إسحاق بن يعقوب
  مرفوعا أرطاة بن الحجاج رواه كذا لك خير تعتمر وأن ال قال العمرة واجبةأ سلم و عليه هللا صلى للنبي قال

 أبي بن ثنا إسماعيل بن محمد إسماعيل أبو ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وقد - 8535
 عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن أرطاة بن والحجاج جريج بن أخبرني أيوب بن يحيى أخبرني مريم
 مرفوع غير موقوف جابر عن المحفوظ ھو ھذا لك خير تعتمر وأن ال قال الحج كفريضة فريضة أواجبة العمرة عن سئل  أنه

  ضعيف وكالھما ذلك بخالف مرفوعا جابر عن وروي

 يعقوب ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا األصم ھو العباس أبو اثن قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8536
 وكان قال واجبة ھي يقول}   والعمرة الحج وأتموا{  يقرأ كان أنه  عون بن هللا عبد عن وھيب ثنا الحضرمي إسحاق بن

  تطوع ھي ويقول}   والعمرة الحج وأتموا{  يقروھا الشعبي

   }  والعمرة الحج وأتموا{  تعالى هللا لبقو استدالال العمرة بوجوب قال من باب

 ثنا الرزاز البختري بن عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا -  8537
 أبا يا عمر البن قلت  قال يعمر بن يحيى عن أبيه عن سليمان بن ھو معتمر ثنا محمد بن يونس ثنا يزيد بن هللا عبيد بن محمد
 بريء عمر بن أن لقيتھم إذا عني فأبلغھم قال ال قلت قال أحد منھم عندنا فھل قال قدر ليس أن يزعمون قوما إن الرحمن عبد
 و عليه هللا صلى هللا رسول عند جلوس نحن بينما يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت منه برءاء وأنتم منكم هللا إلى
 يجلس كما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين ورك حتى يتخطى البلد أھل من وليس سفر سحناء عليه رجل جاء إذ سلم
 إال إله ال أن تشھد أن قال اإلسالم ما محمد يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ركبتي على يده وضع ثم الصالة في أحدنا
 وتصوم الوضوء وتتم الجنابة من وتغتسل وتعتمر البيت وتحج كاةالز وتؤتي الصالة تقيم وأن هللا رسول محمدا وأن هللا

 عن الشاعر بن حجاج عن الصحيح في مسلم رواه الحديث وذكر صدقت قال نعم قال مسلم فأنا ھذا قلت فإن قال رمضان
  متنه يسق لم أنه إال محمد بن يونس

 شعبة ثنا قاال بمعناه إبراھيم بن ومسلم عمر بن حفص ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8538
 أبي إن هللا رسول يا  قال أنه عامر بني من رجل حديثه في حفص قال رزين أبي عن أوس بن عمرو عن سالم بن النعمان عن
  واعتمر أبيك عن أحجج قال الظعن وال والعمرة الحج يستطيع ال كبير شيخ

 يعني الحديث ھذا عن الحجاج بن مسلم سألت قال سلمة بن أحمد ثنا حمشاذ بن علي ثنا لحافظا هللا عبد أبو أخبرنا -  8539
 يجوده ولم منه أصح وال ھذا من أجود حديثا العمرة إيجاب في أعلم ال يقول حنبل بن أحمد سمعت فقال ھذا رزين أبي حديث
   شعبة جوده كما أحد

 بن مسلم ثنا البصري فھد بن إبراھيم ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد بوأ ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8540
 ھل هللا رسول يا  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن حطان بن عن سيرين بن محمد ثنا الكندي مھران بن حميد ثنا إبراھيم
 مھران بن حميد عن مھدي بن الرحمن عبد هروا وكذلك جھادھن والعمرة الحج فيه قتال ال جھاد نعم قال جھاد النساء على
  بمعناه



95 

 

 بن محمد األحوص أبو ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسين أبو وأخبرنا -  8541
 عبد بن يزيد عن ھالل أبي بن سعيد عن يزيد بن خالد عن سعد بن الليث حدثني بكير بن هللا عبد بن يحيى ثنا حماد بن الھيثم
 جھاد  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن إبراھيم بن محمد عن الھاد بن هللا

  والعمرة الحج والمرأة والضعيف الكبير

 و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر عن رباح أبي بن عطاء عن لھيعة بن هللا عبد وروى -  8542
 أنبأ الضرير إسماعيل بن الحسن بن محمد الحسن أبو أنبأ الزاھد سعد أبو حدثناه واجبتان فريضتان والعمرة الحج  قال سلم

 بن لعمر قال أنه معبد بن الصبي حديث وفي به محتج غير لھيعة وبن فذكره لھيعة بن ثنا قتيبة ثنا الفريابي محمد بن جعفر
 سلم و عليه هللا صلى نبيك لسنة ھديت فقال بھما أھللت وإني علي مكتوبين والعمرة الحج وجدت إني عنه هللا رضي الخطاب
  دما يھريق القارن باب في هللا شاء إن يرد وذلك

 عبد بن محمد ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا الماسرجسي المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا -  8543
  فريضتان والعمرة الحج  قال عمر بن عن نافع عن أيوب عن شعبة أنبأ عون بن جعفر أنبأ ابالوھ

 المجيد وعبد موسى بن إبراھيم ثنا زياد بن علي بن الحسن أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8544
 حجة عليه إال أحد هللا خلق من ليس  يقول كان عمر بن هللا عبد أن عمر بن مولى نافع أخبرني جريج بن عن العزيز عبد بن

 رضي عباس بن عن وأخبرت جريج بن قال وتطوع خير فھو شيئا بعدھا زاد فمن سبيال ذلك إلى استطاع من واجبتان وعمرة
  سبيال إليه استطاع من الحج كوجوب واجبة العمرة قال أنه عنه هللا

 أبو ثنا صاعد بن محمد أبو أنبأ الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الحارث بن بكر وأبو يالسلم الرحمن عبد أبو وأخبرنا -  8545
 جريج بن قال قال أنه إال بمثله فذكره  جريج بن عن العزيز عبد بن المجيد وعبد سليمان بن ھشام ثنا المخزومي هللا عبيد

  فذكره قال عباس بن أن عكرمة عن وأخبرت

 عن دينار بن عمرو عن سفيان ثنا الديبلي جعفر أبو ثنا فراس بن الحسن أبو أنبأ الفقيه مريالع الفتح أبو أخبرنا - 8546
  عيينة بن سفيان عن الشافعي رواه}   والعمرة الحج وأتموا{  هللا كتاب في لقرينتھا إنھا  وهللا قال عباس بن عن طاوس

 بن يعني يزيد ثنا الملك عبد بن محمد ثنا الصفار محمد بن عيلإسما أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 8547
 قبل بالعمرة يبدأ الصرورة الرجل عن عباس بن سأل رجال أن  العالء أبي عمير بن حيان عن التيمي يعني سليمان أنبأ ھارون
  بدأت بأيھما يضرك ال  نسكان فقال الحج

 عباد بن عباد ثنا المقابري أيوب بن يحيى ثنا نعيم بن محمد ثنا الوليد وأب ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا -  8548
 بدأت بأيھما يضرك ال صالتان قال الحج قبل العمرة سئل ثابت بن زيد أن  سيرين بن محمد عن حسان بن ھشام ثنا المھلبي

  موقوف والصحيح مرفوعا سيرين بن عن سالم بن إسماعيل رواه وقد

 ثنا الوراق علي بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا بدع أبو أخبرنا -  8549
 وهللا  يقول ثم البيت إلى والعمرة الحج وأقيموا يقول مسعود بن سمعت قال أبيه عن ثوير عن إسرائيل ثنا رجاء بن هللا عبد
  الحج مثل واجبة العمرة لقلت شيئا فيھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من أسمع لم إني التحرج لوال

 أبو ثنا بحر بن علي بن الحسن بن محمد ثنا األصبھاني حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 8550
 الصالة أقيموا أربع بإقامة أمرتم  هللا عبد قال قال مسروق عن إسحاق أبي عن أشعث عن العالء بن الفضل ثنا نافع بن بكر
  األصغر الحج والعمرة األكبر الحج والحج البيت إلى والعمرة الحج وأقيموا الزكاة وآتوا
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 ثنا يعقوب بن عباد ثنا زكريا بن القاسم بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 8551
  األصغر الحج وھو الحج كوجوب واجبة العمرة  قال عباس بن عن عكرمة عن داود عن يحيى أبي بن إبراھيم

 بن الملك عبد بن محمد ثنا الواسطي محمود بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 8552
 والحج النحر يوم األكبر الحج  قال عباس بن عن شداد بن هللا عبد عن إسحاق أبي عن ورقاء ثنا ھارون بن يزيد ثنا مروان
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھذا في روى وقد العمرة األصغر

 قاال العزيز عبد بن محمد بن هللا وعبد الموصلي يعلى أبو أنبأ الخاللي سعيد أبو أنبأ السلمي الحسين بن محمد أخبرنا - 8553
 أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن ريالزھ حدثني داود بن سليمان عن حمزة بن يحيى ثنا موسى بن الحكم ثنا
 بن عمرو مع به فبعث والديات والسنن الفرائض فيه بكتاب اليمن أھل إلى كتب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جده عن
  األصغر الحج العمرة إن وفيه حزم

 بن الصمد عبد ثنا المروزي حمدان بن أحمد أبو أنبأ المؤذن الخالق عبد بن علي بن الخالق عبد القاسم أبو أخبرنا -  8554
 هللا رسول رأيت  قال جعشم بن مالك بن سراقة عن طاوس عن ميسرة بن الملك عبد عن مسعر ثنا قادم بن علي ثنا الفضل
  القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخلت يقول وھو يخطب الوادي في قائما سلم و عليه هللا صلى

   غيرھا إلى جمعت إذا العمرة من يجزئ ما أبواب جماع

   واحد بإحرام والعمرة الحج بين الجمع وھو القرآن جواز باب

 بن علي عن الحكم عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 8555
 عن ينھي عنه هللا رضي وعثمان والمدينة مكة بين اعنھم هللا رضي وعليا عثمان شھدت  قال الحكم بن مروان عن حسين
 هللا رضي عثمان فقال معا وحجة بعمرة لبيك فقال جميعا بھما أھل عنه هللا رضي علي ذلك رأى فلما بينھما يجمع وأن المتعة
 الناس من حدأ لقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنة ألدع كنت ما فقال تفعله وأنت شيء عن الناس أنھى تراني عنه

  شعبة عن غندر حديث من البخاري أخرجه

 ح األعمش عن نمير بن ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8556
 معاوية أبو ثنا صرن بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ وقراءة إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو وحدثنا
 فأھللت فاجتھدت فأسلمت ونصرانية بجاھلية عھد حديث رجال كنت  قال معبد بن الصبي عن سلمة بن شقيق عن األعمش عن

 لھذا أحدھما فقال بھما أھل وأنا بالعذيب ربيعة بن وسلمان صوحان بن زيد على فمررت بھما أھل فخرجت والعمرة بالحجة
 فذكرت عنه هللا رضي عمر على قدمت حتى ظھري على أحملھما كأنما فخرجت جميعا أبھما خراآل وقال أھله بعير من أضل
  معاوية أبي حديث لفظ سلم و عليه هللا صلى نبيك لسنة ھديت شيئا يقوالن ال إنھما فقال قاال الذي له

   دما يھريق القارن باب

 بن روح ثنا الصغاني إسحاق بن محمد بكر أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8557
 مع خرجنا قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن الزبير بن عروة عن شھاب بن عن مالك أنبأ قاال يوسف بن هللا وعبد عبادة
 ھدي معه كان من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم بعمرة فأھللنا الوداع حجة عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مالك حديث من الصحيح في أخرجاه الحديث باقي وذكر جميعا منھما يحل حتى يحل وال العمرة مع بالحج فليھلل

 ثنا إبراھيم بن الفضل أبو وأنبأ قال ح أبي حدثني أحمد بن هللا عبد ثنا جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8558
 عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا وقالوا أنبأ إسحاق قال يحيى بن ومحمد رافع بن ومحمد إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد

 بعمرة فأھللت الوداع حجة عام سلم و عليه هللا صلى النبي مع خرجنا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري
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 منھما يحل حتى يحل ال ثم عمرته مع بالحج فليھل ھدي معه نكا من سلم و عليه هللا صلى النبي فقال الھدي سقت أكن ولم
 رأسك انقضي فقال بحجتي أصنع فكيف بعمرة أھللت كنت إني هللا رسول يا قلت عرفة ليلة دخلت فلما فحضت قالت جميعا

 مكان التنعيم من فأعمرني بكر أبي بن الرحمن عبد أمر حجتي قضيت فلما بالحج وأھلي العمرة عن وأمسكي وامتشطي
 و عليه هللا صلى النبي أن على دليل وفيه الرزاق عبد عن حميد بن عبد عن الصحيح في مسلم رواه عنھا أمسكت التي عمرتي

 خوفا ھدي معھا يكن لم وإن بذلك عنھا هللا رضي عائشة أمر وإنما ھدي معه كان من العمرة مع بالحج يھل أن أمر إنما سلم
 وقد قارنة بكونھا يقطع جابر عن الزبير أبي وحديث البقر أزواجه عن ذبح سلم و عليه هللا صلى إنه ثم حجتھا فوات من

  ذكره مضى

 بن سعدان ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  8559
 هللا رسول ضحى  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن محمد بن القاسم بن الرحمن عبد عن عيينة بن سفيان ثنا نصر
 الماجشون العزيز عبد وقال ذبح الحديث في بعضھم وقال عيينة بن حديث من أخرجاه بالبقر نسائه عن سلم و عليه هللا صلى
 هللا ولرس ذبح عنھا هللا رضي عائشة عن عمرة وقالت البقر نسائه عن أھدى الحديث ھذا في القاسم بن الرحمن عبد عن

  البقر أزواجه عن سلم و عليه هللا صلى

 بن العباس أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8560
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  بلغنا قال الزھري عن األيلي يزيد بن يونس ثنا علقمة بن عقبة أنبأ البيروتي مزيد بن الوليد
 بن يحيى ورواه عائشة عن به تحدث عمرة كانت واحدة بقرة الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى محمد آل عن نحر سلم
  تعالى هللا شاء إن يرد وذلك البقر أزواجه عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذبح قالت عائشة عن عمرة عن سعيد

 ثنا هللا عبد بن ھارون ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا - 8561
 حجته في بقرة نسائه عن سلم و عليه هللا صلى النبي نحر  يقول جابرا سمع أنه الزبير أبو أخبرني جريج بن أنبأ بكر بن محمد
  بكر بن محمد عن حاتم بن محمد عن مسلم رواه

 بن مسدد ثنا القرشي محمد بن حسان الوليد أبو أنبأ المؤذن الخالق عبد بن علي بن الخالق عبد القاسم أبو وأخبرنا -  8562
 رسول ذبح قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن األوزاعي عن مسلم بن الوليد ثنا رشيد بن داود ثنا قطن
 ومحمد األوزاعي عن فيه سماعه يذكر ولم مسلم بن الوليد به تفرد بينھن بقرة سائهن من اعتمر  عمن سلم و عليه هللا صلى هللا
  أعلم وهللا السفر بن يوسف عن أخذه يكون أن يخاف كان البخاري إسماعيل بن

 فقيهال شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو أنبأ الحافظ علي بن الحسين علي أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه وقد -  8563
  وقال فذكره كثير أبي بن يحيى حدثني األوزاعي ثنا مسلم بن الوليد ثنا اإلسكندراني ميمون بن هللا عبد بن محمد ثنا بمصر
  جيدا الحديث صار محفوظا األوزاعي حدثنا قوله كان فإن الوداع حجة في

 وحمدان األزھر وأبو يحيى بن محمد ناث الشرقي بن حامد أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 8564
 يريد عنه هللا رضي عمر بن خرج  قال نافع عن رواد أبي بن العزيز وعبد عمر بن هللا عبيد أنبأ الرزاق عبد ثنا قالوا السلمي
 هللا سولر في لكم كان لقد فقال يصدوك أن نخاف وإنا قتال بينھم كائن الناس إن له فقيل الزبير بابن الحجاج نزل زمن الحج
 بظھر كان إذا حتى خرج ثم عمرة أوجبت قد أني أشھدكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صنع كما اصنع إذن حسنة أسوة
 قدم حتى فانطلق بقديد اشتراه ھديا وأھدي عمرتي مع حجا أوجبت قد أني أشھدكم واحد إال والعمرة الحج شأن ما قال البيداء
 منه حرم كان شيء من يحلل ولم يقصر ولم يحلق ولم ينحر ولم ذلك على يزد ولم المروةو الصفا وبين بالبيت فطاف مكة
 صلى هللا رسول فعل ھكذا قال ثم األول بطوافه والعمرة للحج طوافه قضى قد أن رأى ثم وحلق نحر النحر يوم كان إذا حتى
  عمر بن هللا عبيد حديث من الصحيح في أخرجاه سلم و عليه هللا
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 المعنى شيبة أبي بن وعثمان أعين بن قدامة بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو خبرناأ - 8565
 فأتيت فأسلمت نصرانيا أعرابيا رجال كنت  معبد بن الصبي قال قال وائل أبي عن منصور عن الحميد عبد بن جرير ثنا قاال
 علي مكتوبين والعمرة الحج وجدت وإني الجھاد على حريص إني ھناه يا تفقل ثرملة بن ھذيم له يقال عشيرتي من رجال
 وزيد ربيعة بن سلمان لقيني العذيب أتيت فلما بھما فأھللت الھدي من استيسر ما واذبح اجمعھما فقال أجمعھما بأن لي فكيف
 بن عمر أتيت حتى جبل علي ألقي فكأنما ذلك بعيره من بأفقه ھذا ما لآلخر أحدھما فقال معا بھما أھل وأنا صوحان بن

 وإني الجھاد على حريص وأنا أسلمت وإني نصرانيا أعرابيا رجال كنت إني المؤمنين أمير يا له فقلت عنه هللا رضي الخطاب
 معا بھما أھللت وإني الھدي من استيسر ما واذبح اجمعھما فقال قومي من رجال فأتيت علي مكتوبين والعمرة الحج وجدت
  سلم و عليه هللا صلى نبيك لسنة ھديت عنه هللا رضي عمر فقال

  العمرة قبل والحج الحج قبل العمرة باب

 أنبأ هللا عبد أنبأ عبدان أنبأ الموجه أبو أنبأ الصائغ حليم بن محمد بن حليم بن الحسن أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8566
 قال عكرمة قال يحج أن قبل يعتمر أن أحد على بأس ال فقال الحج قبل العمرة عن عمر بن سأل خالد بن عكرمة أن  جريج بن
  المبارك بن عن محمد بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه يحج أن قبل سلم و عليه هللا صلى النبي اعتمر عمر بن

 عبد بن محمد ثنا يعقوب بن مدمح هللا عبد أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8567
 ذي لھالل موافين خرجنا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام أنبأ عون بن جعفر أنبأ الفراء الوھاب
 بعمرة ألھللت أھديت أني لوال فإني بعمرة فليھل بعمرة يھل أن منكم أحب من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الحجة
 عرفة يوم فأدركني حائض وأنا مكة فقدمت بعمرة أھل ممن أنا فكنت بحج أھل من ومنھم بعمرة أھل من لقوما من وكان

 صدرت إذا حتى بحج وأھلي وامتشطي شعرك وانقضي عمرتك دعي فقال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكرت
 هللا فقضى عمرتھا مكان بعمرة التنعيم من وأھلت دفھافأر الحصبة ليلة بكر أبي بن الرحمن عبد معھا أرسل حجھا هللا وقضى
 ألن ھدي ذلك في يكن لم وإنما عروة قول من عمرتھا هللا فقضى قوله صدقة وال صيام وال ھدي ذلك في يكن ولم عمرتھا
 في أخرجاه الحديث وھذا ذكره مضى كما بينھن بقرة أزواجه من اعتمر وعمن عنھا أھدى قد كان سلم و عليه هللا صلى النبي

 الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه ھشام عن معاوية أبي عن محمد عن البخاري وأخرجه عروة بن ھشام عن أوجه من الصحيحين
 عن معاوية أبو ثنا ھناد وحدثنا قال معاوية أبو أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن محمد الفضل أبو أنبأ

 فقال الحجة ذي لھالل موافين سلم و عليه هللا صلى النبي مع خرجنا قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام
 معنى ذكر ثم بعمرة فليھل بعمرة يھل أن منكم أحب ومن بحج فليھل يھل أن منكم أحب من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا

  إليه عروة كالم وأضاف األول

 ثنا سعد بن الليث ثنا موسى بن أسد ثنا سليمان بن الربيع ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8568
 أحج أن قبل أعتمر فقلت عنھا هللا رضي سلمة أم على فدخلت موالي مع حججت  قال عمران أبي عن حبيب أبي بن يزيد
 أن قبل يعتمر أن يصلح فال صرورة كان من قولوني إنھم فقلت تحج أن فبعد شئت وإن تحج أن قبل فاعتمر شئت إن فقالت
 و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت وأشفيك نعم فقالت فأخبرتھا إليھا فرجعت قالت ما مثل فقلن المؤمنين أمھات فسألت يحج
  حج في بعمرة محمد آل يا أھلوا يقول سلم

  الميقات من ال مكة من اءهش إن الحج ينشىء حتى بمكة أقام إذا الحج إلى بالعمرة المتمتع باب

 قال حجاج ثنا الوليد بن أحمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8569
 النبي فأمرنا قال سلم و عليه هللا صلى النبي حجة عن يخبر وھو  هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني جريج بن قال
 من فأھللنا قال فأھلوا منى إلى تنطلقوا أن أردتم فإذا سلم و عليه هللا صلى النبي قال نحل أن طفنا ما بعد سلم و عليه هللا ىصل

  جريج بن عن القطان يحيى حديث من الصحيح في مسلم أخرجه البطحاء
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 بن أحمد ثنا النجاد سلمان بن أحمد أنبأ فةالرصا مسجد في ببغداد الفقيه علي بن عمر بن هللا عبيد القاسم أبو أخبرنا - 8570
 التروية قبل فدخلت بعمرة متمتع وأنا مكة قدمت قال األسدي نافع بن موسى شھاب أبو ثنا دكين بن الفضل نعيم أبو ثنا محمد
 بن جابر حدثني فقال أستفتيه رباح أبي بن عطاء على فدخلت مكية حجتك اآلن تصير مكة أھل من أناس لي فقال أيام بثالثة
 عليه هللا صلى هللا رسول لھم فقال مفردا بالحج أھلوا وقد البدن ساق يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع حج أنه  هللا عبد
 بالحج فأھلوا التروية يوم كان فإذا حالل وأنتم وأقصروا والمروة الصفا وبين بالبيت بالطواف إحرامكم من أحلوا سلم و

 مثل لفعلت الھدي سقت أني فلوال أمرتكم ما افعلوا فقال الحج سمينا وقد متعة نجعلھا كيف قالوا متعة بھا قدمتم التي واجعلوا
 عن مسلم ورواه نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه ففعلوا محله الھدي يبلغ حتى حرام مني يحل ال ولكن به أمرتكم الذي
  نعيم أبي عن نمير بن هللا عبد بن محمد

 نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن زياد بن محمد بن أحمد أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو خبرناأ -  8571
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم قال هللا عبد بن جابر عن عطاء عن الملك عبد ثنا األزرق يوسف بن إسحاق ثنا المخرمي
 فقال علينا وكبر صدورنا بذلك فضاقت عمرة نجعلھا أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمرنا  الحجة ذي من ليال ألربع
 وطئنا حتى فأحللنا قال تفعلون الذي مثل فعلت معي الذي الھدي فلوال أحلوا الناس أيھا يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 الملك عبد حديث من مسلم أخرجه بالحج البين بظھر مكة وجعلنا التروية عشية كان إذا حتى الحالل يفعل ما مثل وفعلنا النساء
  أھللنا وقال سليمان أبي بن

 بن محمد ثنا الرازي الوھاب عبد بن محمد بن هللا عبد سعيد أبو أنبأ الفقيه المعروف أبي بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  8572
 في يتمتعون  سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب كان قال المسيب بن سعيد عن قتادة ثنا ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم أنبأ أيوب
  شيئا يھدوا لم ذلك عامھم يحجوا لم فإذا الحج أشھر

   شاء أين من أھل ثم الحرم من خرج نسكه من الفراغ بعد العمرة يريد القارن أو المفرد باب

 أبي بن حامد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8573
 رسول مع خرجنا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن القاسم عن حميد بن أفلح ثنا الرازي سليمان بن إسحاق ثنا المقرئ حامد
 فقال أصحابه إلى فخرج بسرف نزلنا حتى الحج وليالي الحج حرم وفي الحج أشھر في بالحج مھلين سلم و عليه هللا صلى هللا
 لم ممن لھا التارك ومنھم بھا اآلخذ فمنھم فال ھدي معه كان ومن فليفعل عمرة يجعلھا أن فأحب ھدي معه منكم يكن لم من
 رسول علي فدخل قالت قوة لھم أصحابه من رجال ومع الھدي معه فكان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأما الھدي معه يكن
 العمرة في أصحابك مع كالمك سمعت فقلت شأنك ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أبكي وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا
 كتب ما عليك هللا كتب آدم بنات من أنت وإنما يرزقكھا أن هللا وعسى حجة في تكوني يضرك فال قال أصلي ال قلت لك ما قال

 فدعا المحصب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نزل ثم بالبيت فطفت فطھرت منى نزلنا حتى حجتي في فخرجت قالت عليھن
 ھا أنتظركما فإني تأتياني حتى وأفرغا بالبيت تطوف ثم بالعمرة فلتھل الحرم من بأختك اخرج فقال بكر أبي بن الرحمن عبد
 الليل وفج من منزله في وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجئنا والمروة وبالصفا بالبيت طفت ثم فأھللنا فخرجنا قالت ھنا
 رواه المدينة إلى خرج ثم الصبح صالة قبل به فطاف بالبيت فمر فخرج بالرحيل أصحابه في فأذن نعم قلت فرغتم ھل فقال

  سليمان بن إسحاق عن نمير بن عن مسلم ورواه أفلح عن نعيم أبي عن الصحيح في البخاري

   الجعرانة من بالعمرة اإلحرام استحب من باب

 عن قتادة عن ھمام ثنا خالد بن ھدبة ثنا أيوب بن محمد أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن مدمح أخبرنا -  8574
 ذي في الحديبية عمرة حجته مع التي إال القعدة ذي في كلھن عمر أربع اعتمر سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أخبرھم أنس
 رواه حجته مع وعمرته القعدة ذي في حنين غنيمة قسم حين الجعرانة من ةوعمر القعدة ذي في المقبل العام من وعمرة القعدة

  خالد بن ھدبة عن الصحيح في ومسلم البخاري
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 بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  8575
 و عليه هللا صلى النبي أن  الكعبي محرش عن خالد بن هللا عبد بن العزيز عبد عن مزاحم عن أمية بن إسماعيل عن عيينة
  كبائت بھا وأصبح فاعتمر ليال الجعرانة من خرج سلم

 وھو جريج بن فقال اإلسناد بھذا الحديث ھذا مزاحم عن يعني جريج بن عن مسلم أنبأ الشافعي أخبرنا وبإسناده - 8576
  مخرش بنو يقولون عندنا ولده ألن جريج بن وأصاب هللا رحمه الشافعي قال  مخرش

 عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8577
 هللا صلى النبي خرج  قال الكعبي محرش عن هللا عبد بن العزيز عبد عن مزاحم أبي بن مزاحم أخبرني جريج بن أنبأ الوھاب
 محرش قال كذا بالجعرانة فأصبح ليلته تحت من خرج ثم عمرته فقضى ليال مكة فدخل معتمرا ليال الجعرانة من سلم و عليه
  أعلم وهللا عنه خالد بن مسلم رواية في معجمة بالخاء ذلك أن رأى جريج وبن ھكذا الرواية وكأن بالحاء

   التنعيم من بھا أحرم من باب

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8578
 هللا رضي بكر أبي بن الرحمن عبد أخبرني يقول أوس بن عمرو سمعت يقول دينار بن عمرو سمع أنه عيينة بن أنبأ الشافعي
  التنعيم من فيعمرھا عائشة يردف أن أمره سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنھما

 سمعت يقول سعيد بن عثمان سمعت قال عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8579
 بن بكر أبي عن مسلم ورواه المديني بن علي عن الصحيح في البخاري رواه بنحوه فذكره  عمرو عن سفيان عن يقول عليا
  سفيان عن وغيره شيبة أبي

 ثنا بالكوفة الشيباني دحيم بن علي بن محمد جعفر أبو أنبأ العلوي أحمد بن محمد بن الظفر المنصور أبو أخبرنا - 8580
 بن يوسف عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن الرحمن عبد بن داود ثنا العبدي عباد بن شھاب ثنا غرزة أبي بن حازم بن أحمد
 أختك أردف  الرحمن لعبد قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيھا عن بكر أبي بن الرحمن عبد بنت فصةح عن ماھك
  مستقبلة كتابه أصل في وجدته كذا مستقبلة عمرة فإنھا فلتحرم فمرھا األكمة بھا ھبطت فإذا التنعيم من فأعمرھا عائشة يعني

 أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح داود أبو ثنا بكر بن حمدم أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا وقد -  8581
 عمرة فإنھا وقال بنحوه فذكره  العطار داود ثنا حماد بن األعلى عبد ثنا قاال يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن
  وسلم وآله مدمح على هللا وصلى كريم يا وأعن يسر رب الرحيم الرحمن هللا بسم]  2 ص[  متقبلة

 حرسھا بنيسابور عليه قراءة هللا رحمه الفراوي هللا عبد بن المنعم عبد بن منصور القاسم أبو األصيل الشيخ أخبرنا -  8582
 جميع لي وأجاز قال هللا رحمه الفارسي إسماعيل بن أحمد المعالي أبو أخبرنا قال ومجازاته مسموعاته جميع لي وأجاز هللا

 القاسم أبي عن أشياخنا من واحد غير وأنبأنا هللا رحمه البيھقي علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو الحافظ رناأخب قال مسموعاته
   قال البيھقي بكر أبو أخبرنا قال طاھر بن أحمد

 ) بالعمرة والتمتع الحج إفراد في االختيار أبواب جماع

  له واسع ذلك جميع وان يتمتع أو يقرن أو يفرد أن بين الخيار باب

 فيما القعنبي ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8583
 و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة عن الزبير بن عروة عن نوفل بن الرحمن عبد بن محمد األسود أبي عن مالك على قرأ
 وعمرة بحج أھل من ومنا بعمرة أھل من فمنا الوداع حجة عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت أنھا سلم
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 كان حتى يحلوا فلم والعمرة الحج جمع أو بالحج أھل من فأما بالحج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأھل بالحج أھل من ومنا
  مالك عن يحيى بن ىيحي عن مسلم ورواه القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه النحر يوم

 بن عمر حفص وأبو بنيسابور البغدادي هللا عبد بن محمد بن محمد جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8584
 القاسم عن عمر بن هللا عبيد ثنا عباد بن عباد ثنا سيالن زياد بن إبراھيم ثنا العزيز عبد بن علي ثنا قاال بمكة الجمحي محمد
 بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه تمتع من ومنا قرن من ومنا مفردا بالحج أھل من منا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن
  عباد بن عباد عن أيوب

 بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسين أبو وأخبرنا - 8585
 أبا سمع أنه أخبره األسلمي علي بن حنظلة أن شھاب بن حدثني الليث عن خالد بن ومحمد كيرب وبن صالح أبو ثنا سفيان
 ليثنينھما أو معتمرا أو حاجا الروحاء بفج مريم بن ليھلن بيده نفسي والذي  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة
  الليث عن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه

   أفضل ورآه اداإلفر اختار من باب

 بن الرحمن عبد ثنا ماھان بن محمد ثنا ببغداد اآلدمي عثمان بن أحمد الحسين أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8586
 الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأنبأ ح مالك ثنا مھدي
 حدثني أويس أبي بن ثنا الشعراني الھيثم بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا ح مالك أنبأ

 قال يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد وأنبأ ح أنس بن مالك خالي
 أفرد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن قاسمال بن الرحمن عبد عن مالك على قرأت
  يحيى بن ويحيى أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح في مسلم رواه الحج

 العزيز عبد ثنا رجاء بن هللا عبد ثنا علي بن ھشام ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8587
 إال نذكر وال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن
 لوددت وهللا فقلت قالت يبكيك ما قال أبكي وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علي فدخل قالت طمثت سرف جئنا فلما الحج
 ال أن غير الحاج يفعل ما فافعلي آدم بنات على هللا كتبه شيء ھذا إن قال نعم قلت لتقا نفست فلعلك قال العام أحج ال أن

 من إال الناس فحل قالت عمرة اجعلوھا ألصحابه سلم و عليه هللا صلى النبي قال مكة قدمنا فلما تطھري حتى بالبيت تطوفي
 ثم قالت اليسارة وذي عنھما هللا رضي وعمر بكر بيوأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع الھدي وكان قالت الھدي معه كان

 بقر بلحم وأتينا قالت فأفضت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأرسلني طھرت النحر يوم كان فلما قالت بالحج مھلين راحوا
 عليه هللا صلى للنبي قلت الحصبة ليلة كان فلما قالت البقر نسائه عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھدى قالوا ھذا ما فقلت
 فأردفني بكر أبي بن الرحمن عبد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر قالت بحجة وارجع وعمرة بحجة الناس يرجع سلم و

 العمرة جزاء بعمرة فأھللت التنعيم أتى حتى الرحل مؤخرة وجھي فيطرف السن حديثة جارية وأنا ألذكر فإني قالت جمله على
  الماجشون سلمة أبي بن العزيز عبد حديث من الصحيحين في ومسلم البخاري أخرجه تمروااع التي الثانية

 عن الزھري عن سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8588
 وعمرة بحج يھل أن منكم أراد من فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة
 معه ناس به وأھل بحج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأھل عنھا هللا رضي عائشة قالت فليھل بحج يھل أن أراد ومن فليفعل
 فمن فيه زادو عمر أبي بن عن الصحيح في مسلم رواه بالعمرة أھل فيمن فكنت بالعمرة ناس وأھل والحج بالعمرة ناس وأھل
  المعنى ھذا مثل عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن األسود أبي عن روينا وقد فليھل بعمرة يھل أن أراد
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 في  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن سلمة بن حماد روى - 8589
 بن موسى ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه يالھد معي فإن بالحج فأھل أنا وأما قال الحج قصة

  فذكره حماد ثنا إسماعيل

 يعني حبيب ثنا الثقفي الوھاب عبد ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 8590
 وليس بالحج وأصحابه ھو أھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر حدثني عطاء عن المعلم
 ومعه اليمن من قدم عنه هللا رضي علي وكان عنه هللا رضي وطلحة سلم و عليه هللا صلى النبي إال ھدي يومئذ منھم أحد مع

 عمرة يجعلوھا أن أصحابه أمر سلم و هعلي هللا صلى النبي وأن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به أھل بما أھللت فقال الھدي
 و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك فبلغ يقطر وذكرنا منى إلى ننطلق فقالوا الھدي معه كان من إال ويحلوا يقصروا ثم يطوفوا
  ألحللت الھدي معي أن ولوال أھديت ما استدبرت ما أمري من استقبلت لو إني فقال سلم

 الحديث فذكر  أبي حدثني حنبل بن أحمد بن يعني هللا عبد ثنا القطيعي جعفر بن أحمد ثنا لحافظا هللا عبد أبو وأخبرنا -  8591
 قالت طافت طھرت فلما بالبيت تطف لم أنھا غير كلھا المناسك فنسكت حاضت عنھا هللا رضي عائشة وأن وزاد نحوه بإسناده

 بعد فاعتمرت التنعيم إلى معھا يخرج أن عنه هللا رضي منالرح عبد فأمر بالحج وانطلق وعمرة بحجة أتنطلقون هللا رسول يا
 يرميھا وھو بالعقبة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لقي عنه هللا رضي جعشم بن مالك بن سراقة وأن الحجة ذي في الحج
  بطوله لوھابا عبد عن المثنى بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه لألبد بل قال هللا رسول يا خاصة ھذه ألكم فقال

 األديب رجاء بن بكر وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو أصله من السلمي الرحمن عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8592
 سفيان أبي عن األعمش عن معاوية أبو ثنا العطاردي الجبار عبد بن أحمد عمر أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا
  عمرة معه ليس بالحج حجته في سلم و عليه هللا صلى هللا سولر أھل  قال جابر عن

 ح عباد ثنا أيوب بن يحيى ثنا الجنيد بن الحسين بن علي ثنا الطوسي السري أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8593
 قالوا بمكة فراس بن إبراھيم بن أحمد بن الحسن محمد وأبو بنيسابور إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا

 بن هللا عبيد عن عباد بن عباد أنبأ زياد بن إبراھيم ثنا العزيز عبد بن علي ثنا الجمحي أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو أنبأ
 حالصحي في مسلم رواه مفردا بالحج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أھللنا  قال عنه هللا رضي عمر بن عن نافع عن عمر
  اللفظ بھذا عباد بن عباد عن أيوب بن يحيى عن

 عباد ثنا عون بن هللا عبد ثنا البغوي القاسم أبو ثنا شريح أبي بن الرحمن عبد أنبأ العمري الفتح أبو الشيخ وأخبرنا - 8594
 بالحج أھل سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن مني الشك عمر بن هللا عبيد أو هللا عبد عن عباد بن

 التميمي علي بن الحسن ورواه اللفظ بھذا عمر بن هللا عبيد عن عباد عن عون بن هللا عبد عن الصحيح في مسلم رواه مفردا
  شك بال هللا عبيد عن وقال البغوي القاسم أبي عن

 عبادة بن روح ثنا هللا عبيد بن أحمد النرسي ثنا الصفار عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8595
 بالحج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھل قال  أنه عنه هللا رضي عباس بن عن البراء العالية أبي عن أيوب عن شعبة ثنا
 الصحيح في مسلم رواه فليجعلھا عمرة يجعلھا أن شاء من قال ثم بالبطحاء الصبح بنا فصلى الحجة ذي من مضين ألربع فقدم
  روح عن دينار بن إبراھيم عن

 علي بن نصر ثنا أيوب بن يحيى حدثني الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8596
 عليه هللا صلى النبي أھل  قال عنه هللا رضي عباس بن سمع أنه البراء العالية أبا سمعت قال أيوب عن شعبة ثنا أبي أخبرني

 عمرة فليجعلھا عمرة يجعلھا أن شاء من الصبح صلى لما وقال الصبح فصلى الحجة ذي من مضين ألربع فقدم بالحج لمس و
  بالحج أھل شعبة عن غسان أبو كثير بن يحيى قاله وكذلك الجھضمي علي بن نصر عن الصحيح في مسلم رواه
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 ثنا حرب بن سليمان ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 8597
 أتى ثم الحليفة بذي الظھر صلى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن األعرج حسان أبا سمعت قال قتادة عن شعبة
 مسلم أخرجه بالحج أھل البيداء على به استوت فلما فركبھا راحلته أتى ثم عنھا الدم وسلت األيمن سنامھا صفحة فأشعر ببدنته
  شعبة حديث من الصحيح في

 ثنا إسماعيل بن الحسين ثنا الحافظ عمر بن علي ثنا قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرناه - 8598
 عنه هللا رضي بكر أبي مع حججت  قال أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عن حصين أبو ثنا عياش بن بكر أبو ثنا ھشام أبو

  فجرد عنه هللا رضي عثمان ومع فجرد عنه هللا رضي عمر ومع فجرد

 ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 8599
 والعمرة الحج بين تفصلوا أن يقول كان هعن هللا رضي عمر إن  يقول كان عمر بن أن نافع أنبأ شعيب أخبرني اليمان أبو

  لعمرته وأتم أحدكم لحج أتم الحج أشھر غير في العمرة وتجعلوا

 مصعب أبو ثنا الصانع نصر بن محمد ثنا بمكة اآلدمي الفضل بن سلم قتيبة أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8600
 والحسن هللا عبد عن أبيه عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة بن عثمان عن الدراوردي العزيز عبد ثنا بكر أبي بن أحمد الزھري

  أفضل فإنه بالحج أفرد بني يا  قال أنه عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أن أبيھما عن علي بن محمد ابني

 بن جعفر ثنا ھابالو عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  8601
  الحج جردوا  مسعود بن يعني هللا عبد قال قال الرحمن عبد بن القاسم عن المسعودي أنبأ عون

 علية بن عن الشافعي قال  قال سليمان بن الربيع أنبأ األصم ھو العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 8602
 منھما واحد لكل يكون أن أحب نسكان قال الحج بإفراد أمر أنه هللا عبد عن األسود عن إبراھيم عن ميمون حمزة أبي عن

  وسفر شعث

  الحج في ومضى الحج بإفراد أمر ثم القضاء ينتظر مطلقا إحراما احرم سلم و عليه هللا صلى النبي أن على يدل ما باب

 ثنا مخلد بن خالد ثنا صدقة بن إسحاق ثنا ادببغد النحوي ھارون بن جعفر محمد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8603
 مع خرجنا  تقول عنھا هللا رضي عائشة سمعت قالت الرحمن عبد بنت عمرة حدثتني سعيد بن يحيى حدثني بالل بن سليمان
 هللا صلى هللا رسول أمر مكة من دنونا إذا حتى الحج إال نرى ال القعدة ذي من بقين لخمس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 علينا فدخل عنھا هللا رضي عائشة قالت يحل أن والمروة الصفا وبين يعني بالبيت طاف إذا ھدي معه يكن لم من سلم و عليه
 بن للقاسم الحديث ھذا فذكرت قال أزواجه عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذبح فقيل ھذا ما فقلت بقر بلحم النحر يوم

 سليمان عن القعنبي عن مسلم ورواه مخلد بن خالد عن الصحيح في البخاري رواه وجھه على بالحديث أتتك وهللا فقال محمد
  سعيد بن يحيى عن الثقفي الوھاب وعبد عيينة وبن مالك رواه وكذلك

 ثنا محاضر ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا -  8604
 حجا نذكر ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن األعمش

 ما عقري حلقي سلم و عليه هللا صلى النبي فقال حيي بنت صفية حاضت النفر ليلة كان فلما نحل أن أمرنا قدمنا فلما عمرة وال
 من فاعتمري قال أھللت أكن لم إني هللا رسول يا قالت فانفري قال نعم قالت نحرال يوم طفت كنت ھل قال حابستكم إال أراھا
 يحيى بن إنه يقال محمد عن الصحيح في البخاري رواه وكذا كذا موعدك فقال مدلجا فلقيناه قال أخوھا معھا فخرج قال التنعيم
  الحج إال نذكر ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا قال أنه إال محاضر وعن
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 وال حجا نذكر ال نلبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت بإسناده األعمش عن مسھر بن علي ورواه -  8605
 فذكره مسھر بن علي ثنا سعيد بن سويد ثنا المقرئ زكريا بن قاسم ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه عمرة
  سعيد بن سويد نع الصحيح في مسلم رواه

 المقرئ علي بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرناه الحج أنه إال والنرى الحديث في فقال إبراھيم عن منصور ورواه -  8606
 أخرجاه وقد فذكره  منصور عن الحميد عبد بن جرير ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ
  أعلم وهللا واحد معنى إلى جعير ذلك وكل الصحيح في

 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال يحيى بن محمد بن إبراھيم بن ويحيى الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  8607
 خرج  يقول طاوسا سمعوا حجير بن وھشام ميسرة بن وإبراھيم طاوس بن ثنا سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع
 والمروة الصفا بين وھو القضاء عليه فنزل القضاء ينتظر عمرة وال حجا يسمي ال المدينة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 سقت لما استدبرت ما أمري من استقبلت لو وقال عمرة يجعلھا أن ھدي معه يكن ولم بالحج أھل منھم كان من أصحابه فأمر
 رسول يا فقال عنه هللا رضي مالك بن سراقة إليه فقام ھديي محل إال محل لي فليس ھديي وسقت رأسي لبدت ولكني الھدي
 دخلت لألبد بل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال لألبد أم ھذا لعامنا ھذه أعمرتنا اليوم ولدوا كأنما قوم قضاء لنا اقض هللا

 فقال أھللت بما سلم و عليه هللا صلى النبي فسأله اليمن من عنه هللا رضي علي فدخل قال القيامة يوم إلى الحج في العمرة
  سلم و عليه هللا صلى النبي حجة لبيك اآلخر وقال سلم و عليه هللا صلى النبي اھالل لبيك أحدھما

 أبي حدثني هللا عبد بن حفص بن أحمد ثنا المھراني شعيب بن محمد بن هللا عبد أنبأ العلوي الحسن أبو السيد أخبرنا -  8608
 عليه هللا صلى هللا رسول قام  قال أنه األنصاري هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن طھمان بن ھيمإبرا حدثني

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فخرج كثير بشر بالمدينة فاجتمع قال بالحج الناس في أذن ثم يحج لم حجج تسع بالمدينة سلم و
 ال وأھللنا لبى البيداء في به أخذت فلما راحلته على استوى ثم صلى الحليفة بذي كان فلما ألربع أو القعدة ذي من بقين لخمس
  الحج إال ننوي

[  إسحاق ثنا قاال سلمة بن وأحمد زياد بن محمد بن الحسين ثنا إبراھيم بن الفضل أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8609
 أبو ثنا داسة بن بكر بن محمد بكر أبو أنبأ له واللفظ الروذباري علي أبو ناوأخبر ح إسماعيل بن حاتم أنبأ إبراھيم بن]  7 ص
 وربما الدمشقيان الرحمن عبد بن وسليمان عمار بن وھشام شيبة أبي بن وعثمان النفيلي محمد بن هللا عبد ثنا السجستاني داود
  هللا عبد بن جابر على دخلنا قال أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قالوا والشىء الكلمة بعض على بعضھم زاد
 ثم األعلى زري فنزع رأسي إلى بيده فأھوى حسين بن علي بن محمد أنا فقلت إلي انتھى حتى القوم عن سأل إليه انتھينا فلما
 وھو سألتهف شئت عما سل أخي بن يا وأھال بك مرحبا فقال شاب غالم يومئذ وأنا ثديي بين كفه وضع ثم األسفل زري نزع
 صغرھا من إليه طرفاھا رجع منكبه على وضعھا كلما ملففا ثوبا يعني بھا ملتحفا نساجة في فقام الصالة وقت وجاء أعمى
 قال ثم تسعا فعقد بيده فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حجة عن أخبرني فقلت المشجب على جنبه إلى ورداؤه بنا فصلى

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن العاشرة في الناس في أذن ثم يحج لم سنين تسع مكث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن
 هللا صلى هللا رسول فخرج عمله بمثل ويعمل سلم و عليه هللا صلى هللا برسول يأتم أن يلتمس كلھم كثير بشر المدينة فقدم حاج
 رسول إلى فأرسلت بكر أبي بن محمد عنھا هللا رضي عميس بنت ءأسما فولدت الحليفة ذا أتينا حتى معه وخرجنا سلم و عليه
 في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصلى واحرمي بثوب واستذفري اغتسلي فقال أصنع كيف سلم و عليه هللا صلى هللا

 وماش راكب من يديه بين من بصري مد إلى نظرت جابر قال البيداء على ناقته به استوت إذا حتى القصواء ركب ثم المسجد
 ينزل وعليه أظھرنا بين سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول ذلك مثل خلفه ومن ذلك مثل يساره وعن ذلك مثل يمينه وعن
 والنعمة الحمد إن لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللھم لبيك بالتوحيد فأھل به عملنا شيء من به عمل فما تأويله يعلم وھو القرآن
 رسول ولزم منه شيئا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عليھم يرد فلم به يھلون الذي بھذا الناس وأھل لك شريك ال والملك لك
 فرمل الركن استلم معه البيت أتينا إذا حتى العمرة نعرف لسنا الحج إال ننوي لسنا جابر قال تلبيته سلم و عليه هللا صلى هللا
 أبي فكان قال البيت وبين بينه المقام فجعل مصلى إبراھيم مقام من واتخذوا فقرأ إبراھيم مقام إلى تقدم ثم أربعا ومشى ثالثا
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 هللا رسول كان قال إال أعلمه وال سليمان قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن إال ذكره أعلمه وال وعثمان نفيل بن قال يقول
 من خرج ثم الركن فاستلم البيت إلى رجع ثم كافرونال أيھا يا وقل أحد هللا ھو قل الركعتين في يقرأ سلم و عليه هللا صلى
 حتى عليه فرقي بالصفا وبدأ به هللا بدأ بما نبدأ}  هللا شعائر من والمروة الصفا إن{  قرأ الصفا من دنا فلما الصفا إلى الباب
 ال قدير شيء كل على وھو ميتوي يحيى الحمد وله الملك له له شريك ال وحده هللا إال إله ال وقال وھلله هللا فكبر البيت رأى
 المروة إلى نزل ثم مرات ثالث ھذا مثل وقال ذلك بين دعا ثم وحده األحزاب وھزم عبده ونصر وعده أنجز وحده هللا إال إله
 الصفا على صنع ما مثل المروة على فصنع المروة أتى حتى مشى صعد إذا حتى الوادي بطن في رمل قدماه انصبت إذا حتى
 كان فمن عمرة ولجعلتھا الھدي أسق لم استدبرت ما أمري من استقبلت لو إني قال المروة على الطواف آخر كان إذا حتى
 فقام ھدي معه كان ومن سلم و عليه هللا صلى النبي إال وقصروا كلھم الناس فحل عمرة وليجعلھا فليحلل ھدي معه ليس منكم
 قال ثم األخرى في أصابعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فشبك بدلأل أم ھذا ألعامنا هللا رسول يا فقال جعشم بن سراقة
 هللا صلى النبي ببدن اليمن من عنه هللا رضي علي وقدم قال آبد ألبد بل ال آبد ألبد بل ال مرتين ھكذا الحج في العمرة دخلت
 من وقال عليھا ذلك عنه هللا رضي يعل فأنكر واكتحلت صبيغا ثيابا ولبست حل ممن عنھا هللا رضي فاطمة فوجد سلم و عليه
 على محرشا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى ذھبت بالعراق يقول عنه هللا رضي علي فكان قال أبي فقالت بھذا أمرك
 أنكرت اني فأخبرته عنه ذكرت الذي في سلم و عليه هللا صلى]  8 ص[  هللا لرسول مستفتيا صنعته الذي األمر في فاطمة
 رسول به أھل بما أھل إني اللھم قلت قال الحج فرضت حين قلت ماذا صدقت صدقت فقال بھذا أمرني أبي فقالت ھاعلي ذلك
 اليمن من عنه هللا رضي علي به قدم الذي الھدي جماعة وكان قال تحلل فال الھدي معي فإن قال سلم و عليه هللا صلى هللا

 كان ومن سلم و عليه هللا صلى النبي إال وقصروا كلھم الناس فحل مائة دينةالم من سلم و عليه هللا صلى النبي به أتى والذي
 الظھر بمنى فصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فركب بالحج أھلوا منى إلى ووجھوا التروية يوم كان فلما قال ھدي معه

 هللا رسول فسار بنمرة فضربت عرش من له بقبة وأمر الشمس طلعت حتى قليال مكث ثم والصبح والعشاء والمغرب والعصر
 قريش كانت كما بالمزدلفة الحرام المشعر عند واقف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن قريش تشك وال سلم و عليه هللا صلى
 إذا حتى بھا فنزل بنمرة له ضربت قد القبة فوجد عرفة أتى حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأجاز الجاھلية في تصنع
 حرام عليكم وأموالكم دماءكم إن فقال الناس فخطب الوادي بطن أتى حتى فركب له فرحلت بالقصوى أمر الشمس غتزا

 الجاھلية ودماء موضوع قدمي تحت الجاھلية أمر من شيء كل أن إال ھذا بلدكم في ھذا شھركم في ھذا يومكم كحرمة
 بعض وقال المطلب عبد بن الحارث بن ربيعة دم سليمان وقال ربيعة بن دم عثمان قال دماؤنا أضعه دم وأول موضوعة
 فإنه المطلب عبد بن عباس ربا ربانا أضع ربا وأول موضوع الجاھلية وربا ھذيل فقتلته سعد بني في مسترضعا وكان ھؤالء

 فرشكم يوطئن ال أن نعليھ لكم وإن هللا بكلمة فروجھن واستحللتم هللا بأمانة أخذتموھن فإنكم النساء في هللا اتقوا كله موضوع
 لن ما فيكم تركت قد وإني بالمعروف وكسوتھن رزقھن عليكم ولھن مبرح غير ضربا فاضربوھن فعلن فإن تكرھونه أحدا

 قال ثم ونصحت وأديت بلغت أنك نشھد قالوا قائلون أنتم فما عني مسؤولون وأنتم هللا كتاب به اعتصمتم أن بعده تضلوا
 أقام ثم الظھر فصلى أقام ثم بالل أذن ثم أشھد اللھم أشھد اللھم أشھد اللھم الناس إلى وينكبھا السماء إلى يرفعھا السبابة بأصبعه
 حبل وجعل الصخرات إلى القصواء ناقته بطن فجعل الموقف أتى حتى القصواء ركب ثم شيئا بينھما يصل لم العصر فصلى
 خلفه أسامة وأردف القرص غاب حين قليال الصفرة وذھبت الشمس غربت حتى واقفا يزل فلم القبلة فاستقبل يديه بين المشاة
 السكينة اليمنى بيده ويقول رحله مورك ليصيب رأسھا أن حتى الزمام للقصواء شنق وقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدفع
 المغرب بين فجمع لمزدلفةا أتى حتى تصعد حتى قليال لھا أرخى الحبال من حبال أتى كلما الناس أيھا السكينة الناس أيھا

 طلع حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اضطجع ثم اتفقوا ثم شيئا بينھما يسبح ولم عثمان قال وإقامتين واحد بأذان والعشاء
 فرقى الحرام المشعر أتى حتى القصواء ركب ثم اتفقوا ثم وإقامة بأذان سليمان قال الصبح له تبين حين الفجر فصلى الفجر
 رسول دفع ثم جدا اسفر حتى واقفا يزل فلم ووحده عثمان زاد وھلله وكبره هللا فحمد القبلة فاستقبل وسليمان عثمان قال عليه
 رسول دفع فلما وسيما أبيض الشعر حسن رجال وكان عباس بن الفضل وأردف الشمس تطلع أن قبل سلم و عليه هللا صلى هللا
 وجه على يده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فوضع إليھن ينظر الفضل فطفق نيجري الظعن مر سلم و عليه هللا صلى هللا

 الفضل وصرف اآلخر الشق إلى وجھه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وحول اآلخر الشق إلى وجھه الفضل وصرف الفضل
 حتى الكبرى الجمرة على تخرجك التي الوسطى طريق سلك ثم قليال حرك محسرا أتى إذا حتى ينظر اآلخر الشق إلى وجھه
 ثم الوادي بطن من فرمى الخذف حصى بمثل منھا حصاة كل مع يكبر حصيات بسبع فرماھا الشجرة عند التي الجمرة أتى إذا
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 ما يقول غبر ما فنحر عنه هللا رضي عليا وأمر وستين ثالثا بيده فنحر المنحر إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول انصرف
 قال أفاض ثم مرقھا من وشربا لحمھا من فأكال فطبخت قدر في فجعلت ببضعة بدنة كل من أمر ثم ھديه في وأشركه بقي

 يسقون وھم المطلب عبد بني أتى ثم الظھر بمكة فصلى البيت إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأفاض ركب ثم سليمان
 الصحيح في مسلم رواه منه فشرب دلوا فناولوه معكم لنزعت كمسقايت على الناس يغلبكم أن فلوال المطلب عبد بني انزعوا فقال
  ربيعة بن دم وقال شيبة أبي بن بكر وأبي إبراھيم بن إسحاق عن

  قارنا كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن وزعم القرآن اختار من باب

 بن عمر حازم أبو وأخبرنا ح يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8610
 قاال الترك الحسين بن محمد بن جعفر أنبأ التميمي عبدة بن إبراھيم بن هللا عبد بن محمد الحسن أبو ثنا الحافظ العبدوي أحمد
  قال مالك بن أنس سمعوا أنھم وحميد صھيب بن العزيز وعبد إسحاق أبي بن يحيى عن بشير بن ھشيم ثنا يحيى بن يحيى ثنا

 يحيى عن الصحيح في مسلم رواه وحجا عمرة لبيك وحجا عمرة لبيك جميعا بھما أھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  يحيى بن

 ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  8611
 يلبي سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت  قال مالك بن أنس سمعت قال المزني هللا عبد بن بكر عن لالطوي حميد أنبأ ھشيم

 فقال عمر بن بقول فحدثته أنسا فلقيت قال وحده بالحج أھل إنما عمر بن فقال عمر بن بذلك فحدثت قال جميعا والحج بالعمرة
 بن سريج عن الصحيح في مسلم رواه وحجة عمرة لبيك يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت صبيانا إال يعدوننا ما

  حميد عن المفضل بن بشر حديث من البخاري وأخرجه ھشيم عن يونس

 بن العباس أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8612
 بم فقال عنه هللا رضي عمر بن أتى رجال أن  وغيره أسلم بن زيد عن العزيز عبد بن سعيد ثنا أبي أخبرني مزيد بن الوليد
 صلى هللا رسول أھل بما فقال المقبل العام من أتاه ثم فانصرف بالحج أھل عمر بن قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھل
 مالك بن أنس إن عنه هللا رضي عمر بن قال قرن أنه يزعم كمال بن أنس ولكن بلى قال أول عام تأتني ألم قال سلم و عليه هللا
 يلبي أسمعه لعابھا يمسني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ناقة تحت كنت واني الرءوس مكشفات وھن النساء على يدخل كان

  بالحج

 عن قالبة أبي عن أيوب ثنا ھيبو ثنا موسى سلمة أبو ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  8613
 وسبح حمد البيداء على به استوت إذا حتى ركب ثم أصبح حتى الحليفة بذي يعني بھا بات سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أنس
 هللا رسول ونحر بالحج أھلوا التروية يوم كان إذا حتى فحلوا الناس أمر قدمنا فلما بھما الناس وأھل وعمرة بحج أھل ثم وكبر
 ورواه أيوب عن وھيب قال كذا إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه قياما بيده بدنات سبع سلم و عليه هللا صلى
  سلم و عليه هللا صلى النبي غير إلى ذلك فأضاف أيوب عن زيد بن حماد

 حرب بن سليمان ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8614
 بن حماد ثنا قاال الربيع أبو ثنا القطراني عمرو بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا ح

 الحليفة بذي والعصر أربعا بالمدينة الظھر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال مالك بن أنس عن قالبة أبي عن أيوب
 صراخا يصرخون الربيع أبي رواية وفي سليمان حديث لفظ والعمرة الحج جميعا بھما يصرخون وسمعتھم أنس قال عتينرك

  الربيع أبي عن مسلم ورواه حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري رواه والعمرة بالحج

 بن سليمان ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 8615
 أنس عن إسحاق أبي بن ويحيى حميد وروى فقيه وھو أنس من ھذا قالبة أبو سمع سليمان قال بنحوه فذكره حماد ثنا حرب
 عليه هللا صلى النبي أن قالبة أبو قاله ما الصحيح إنما يحفظا ولم قال وحج بعمرة يلبي سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت  قال
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 جمعوا الذين أولئك أنس سمع فإنما والعمرة الحج بين سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب بعض جمع وقد الحج أفرد سلم و
 عن وھيب ورواه إسحاق أبي بن يحيى رواه كما أنس عن جماعة رواه وقد الشيخ قال نحوه أو الكالم ھذا والعمرة الحج بين
 يھل أنه ال بالقرآن يھل كيف غيره يعلمه سلم و عليه هللا صلى سمعه يكون أن ويحتمل دونه نلم ال ألنس وقع فاالشتباه أيوب
  أنس عن آخر وجه من روي وقد أعلم وهللا نفسه عن بھما

 ح خالد بن ھدبة ثنا قاال سفيان بن والحسن سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8616
 ثنا قالوا والحسن يعلى أبو وأخبرني ھاشم بن إبراھيم ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو اوأخبرن
 القعدة ذي في كلھن عمر أربع اعتمر سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أن  أخبره مالك بن أنس أن قتادة ثنا ھمام ثنا خالد بن ھدبة
 من وعمرة القعدة ذي في المقبل العام من وعمرة القعدة ذي في الحديبية زمن أو الحديبية عمرة حجته مع التي العمرة إال

 وإنما خالد بن ھدبة عن الصحيحين في ومسلم البخاري رواه حجته مع وعمرة القعدة ذي في حنين غنائم قسم حيث الجعرانة
  نظر ثبوته وفي مالك نب أنس غير عن أيضا روى وقد قرن أنه من عنده ما على أنس ذلك يقول

 سئل قال مجاھد عن إسحاق أبو ثنا زھير ثنا النفيلي ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه -  8617
 هللا رسول أن عمر بن علم لقد  عنھا هللا رضي عائشة فقالت مرتين فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اعتمر كم عمر بن

 عن الثانية والرواية مجاھد عن إسحاق أبو رواه كذا الوداع حجة في قرنھا التي سوى ثالثا اعتمر قد سلم و عليه هللا صلى
  ھذا فيھا ليس مجاھد عن منصور

 بن وإسحاق سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا المزكي إبراھيم بن محمد الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 8618
 بن هللا عبد فإذا المسجد الزبير بن وعروة أنا دخلت  قال مجاھد عن منصور عن جرير أنبأ إسحاق وقال ثنا قتيبة قال ھيمإبرا
 بدعة فقال صالتھم عن فسألناه قال الضحى صالة يصلون المسجد في أناس وإذا عنھا هللا رضي عائشة حجرة إلى جالس عمر
 وسمعنا قال عليه ونرد نكذبه أن فكرھنا قال رجب في إحداھن أربعا قال سلم و عليه هللا صلى النبي اعتمر كم له قالوا ثم قال

 قالت الرحمن عبد أبو يقول ما إلى تسمعي ألم أمه يا عروة فقال قال الحجرة خلف عنھا هللا رضي المؤمنين أم عائشة استنان
 ما الرحمن عبد أبا هللا يرحم قالت رجب في إحداھن عمر أربع اعتمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن يقول قال يقول ما

 قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه قط رجب في اعتمر وما شاھد وھو إال عمرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اعتمر
 في ما فيھا وليس القصة ھذه في عنھا هللا رضي عائشة عن الزبير بن عروة رواه وكذلك إبراھيم بن إسحاق عن مسلم ورواه
  إسحاق أبي رواية

 مخلد بن الضحاك أنبأ جعفر بن يحيى ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرناه - 8619
 صوت أسمع وأنا عنھا هللا رضي عائشة حجرة إلى مستندين عمر وبن أنا كنت  قال عروة حدثني عطاء عن جريج بن ثنا

 الرحمن عبد أبو يقول ما تسمعين أما أمتاه يا قلت نعم قال رجب في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اعتمر فقلت تستن السواك
 و عليه هللا صلى هللا رسول اعتمر ما الرحمن عبد أبا هللا يرحم فقالت رجب في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اعتمر يقول
 عن الصحيح في البخاري رواه رجب في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اعتمر ما معه الرحمن عبد وأبو إال عمرة من سلم
  جريج بن عن آخر وجه من مسلم ورواه الضحاك عاصم أبي

 األعلى عبد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا وقد -  8620
 اعتمر سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن العطار داود ثنا حماد بن

  شوال في وعمرة القعدة ذي في عمرتين

 في إحداھن ثالثا إال يعتمر لم سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن عروة بن ھشام عن أنس بن مالك ورواه - 8621
 مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد أنبأ المھرجاني دأحم أبو أخبرناه القعدة ذي في وثنتين شوال
  بمحفوظ وليس عازب بن البراء عن إسحاق أبي عن روي وقد فذكره



108 

 

 أنبأ ھارون بن يزيد ثنا يحيى بن مالك غسان أبو ثنا المصري محمد بن علي أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 8622
 في كلھن عمر ثالث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اعتمر  قال عازب بن البراء عن إسحاق أبي عن زائدة أبي بن زكريا
 عبد بن جابر حديث في روي وقد معھا حج التي بعمرته عمر أربع اعتمر أنه علم لقد عنھا هللا رضي عائشة فقالت القعدة ذي
  بصحيح وليس هللا

 جعفر بن ومحمد داود أبي بن بكر أبو أنبأ الحافظ عمر بن علي أنبأ األصبھاني الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  8623
 الحباب بن زيد ثنا الصوفي يحيى بن أحمد ثنا قالوا وغيرھم اللبان جعفر بن وعثمان عبيد أبو إسماعيل بن والقاسم رميس بن
 حجتين حجج ثالث سلم و عليه هللا صلى النبي حج  لقا هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن الثوري سفيان ثنا
 عليه هللا صلى النبي إحرام في جابر عن أوجه من روي وقد صحيحا ھذا يكون وكيف عمرة معھا قرن وحجة يھاجر أن قبل
 ماوإن خطأ حديث ھذا فقال الحديث ھذا عن البخاري إسماعيل بن محمد سألت الترمذي عيسى أبو قال وقد ھذا خالف سلم و

 في روي وقد الشيخ قال الشيء في غلط ربما حفظا روى إذا الحباب بن زيد وكان البخاري قال مرسال الثوري عن ھذا روي
  بمحفوظ وليس عباس بن حديث

 ثنا يونس بن هللا عبد بن أحمد ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  8624
 علي أنبأ الرفاء محمد بن حامد علي أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو وأخبرنا ح العطار الرحمن عبد نب داود
 بن عن عكرمة عن دينار بن عمرو عن الرحمن عبد بن داود ثنا قاال عباد بن وشھاب الربيع بن الحسن ثنا العزيز عبد بن

 الجعرانة من وعمرته قابل من القضاء وعمرة الحديبية عمرة عمر أربع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اعتمر  قال عباس
 داود إال عباس بن عن الحديث ھذا في يقول أحد ليس العزيز عبد بن علي يعني الحسن أبو قال حجته مع التي الرابعة وعمرته

 اعتمر سلم و عليه هللا صلى النبي أن عكرمة عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان رواه قد الشيخ قال الرحمن عبد بن
  الشيء في يھم ربما أنه إال صدوق الرحمن عبد بن داود البخاري قال مرسال

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8625
 ثنا الفضل بن الصمد عبد ثنا بمرو الصيرفي حمدان بن محمد بن بكر أحمد أبو أنبأ ظالحاف هللا عبد بن محمد وأخبرنا ح مالك
 هللا صلى للنبي قالت أنھا سلم و عليه هللا صلى النبي زوج حفصة عن عمر بن عن نافع عن أنس بن مالك ثنا مخلد بن خالد
 حديث لفظ أنحر حتى أحل فال ھديي وقلدت يرأس لبدت إني  فقال عمرتك من أنت تحلل ولم حلوا الناس شأن ما سلم و عليه
 من أنت تحلل ولم بعمرة حلوا الناس شأن ما هللا رسول يا قالت أنھا عنھا هللا رضي حفصة عن الشافعي رواية وفي خالد

 عن نمير بن هللا عبد بن محمد عن مسلم ورواه مالك عن وغيره يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه عمرتك
  مخلد بن خالد

 عبد عن نافع حدثني هللا عبيد عن يحيى ثنا مسدد ثنا المثنى أبو أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8626
 ولبدت ھديي قلدت إني قال عمرتك من تحل ولم حلوا الناس شأن ما سلم و عليه هللا صلى للنبي قلت  قالت حفصة عن هللا

  سعيد بن يحيى عن المثنى بن محمد عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه الحج من أحل حتى أحل فال رأسي

 عليه هللا صلى للنبي حفصة قول في  هللا رحمه الشافعي قال قال الربيع أنبأ العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8627
 أحل فال ھديي وقلدت رأسي لبدت فقال أعلم وهللا واحدة بنية وھم دأتهابت الذي إحرامك من تعني عمرتك من تحلل ولم سلم و

  حجا إحرامه ھدي معه كان من يجعل أن عليه نزل القضاء ألن الحاج يحل حتى أعلم وهللا يعني أنحر حتى

 أبي حدثني هللا عبد بن حفص بن أحمد ثنا البزمھراني شعيب بن محمد بن هللا عبد أنبأ العلوي الحسن أبو حدثنا -  8628
 سلم و عليه هللا صلى النبي زوج حفصة أن أخبره أنه عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى عن طھمان بن إبراھيم حدثني
 تحل أن هللا رسول يا يمنعك وما حفصة له فقالت الوداع حجة عام نحل ان أمرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أخبرته
 العمرة فيه يذكر لم نافع عن حمزة أبي بن شعيب رواه وكذلك ھديي أنحر حتى أحل ولست ييھد وقلدت رأسي لبدت إني قال
  أعلم وهللا
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 بن الملك عبد على قرئ قال سلمان بن أحمد ثنا ببغداد المقرئ حفص بن عمر بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8629
 حدثني عباس بن حدثني عكرمة حدثني كثير أبي بن يحيى ثنا المبارك بن علي ثنا الھروي زيد أبو ثنا قال أسمع وأنا محمد
 صل فقال بالعقيق وأنا السالم عليه جبرائيل أتاني  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر
 عن الصحيح في البخاري رواه القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخلت فقد حجة في عمرة وقل ركعتين المبارك الوادي ھذا في
 لم حجة في عمرة وقال فقال عنه الروايات أكثر في األوزاعي وخالفه يحيى عن المبارك بن علي قاله كذا الھروي زيد أبي
  وقل يقل

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8630
 حدثني عباس بن مولى عكرمة حدثني كثير أبي بن يحيى حدثني األوزاعي حدثني بكر بن بشر ثنا التنوخي عثمان بن عيدس
 وھو ربي من آت الليلة أتاني  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حدثني عنه هللا رضي الخطاب بن عمر حدثني عباس بن

  حجة في مرةع وقال المبارك الوادي ھذا في صل أن بالعقيق

 ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر ثنا دعلج بن أحمد بن دعلج محمد أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8631
 عباس بن سمع أنه عباس بن مولى عكرمة حدثني كثير أبي بن يحيى حدثني األوزاعي ثنا قاال بكر بن وبشر مسلم بن الوليد
 آت الليلة أتاني العقيق بوادي وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت  يقول عنه هللا رضي ابالخط بن عمر سمعت يقول
 وكذلك الحميدي عن الصحيح في البخاري رواه حجة في عمرة وقال المبارك الوادي ھذا في صل فقال جل و عز ربي من
 في العمرة إدخال في أعلم وهللا إذنا ذلك يكونف حجة في عمرة وقال األوزاعي عن بكير بن ومسكين إسحاق بن شعيب قاله
  نفسه في بذلك سلم و عليه هللا صلى النبي أمر السالم عليه ألنه الحج

 داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا األصبھاني أحمد بن جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا -  8632
 أال لي قال قال حصين بن عمران عن يحدث الشخير بن هللا عبد بن مطرف سمعت ويالعد ھالل بن حميد أخبرني شعبة ثنا

 قرآن ينزل ولم عنه ينه لم ثم وعمرة حجة بين جمع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  به ينفعك أن هللا لعل حديثا أحدثك
 حديث من الصحيح في مسلم أخرجه المالئكة يعني إلى عاد تركت فلما عني انقطع اكتويت فلما علي يسلم كان قد وأنه يحرمه
 واسع بن محمد وكذلك المتعة في قتادة عن ھمام ورواه مطرف عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد رواه المعنى وبھذا شعبة
 قال عمران عن مطرف عن العالء أبي رواية وفي المتعة في عمران عن العطاردي رجاء أبو وكذلك المتعة في مطرف عن
 أشھر في العمرة جواز بيان ذلك جميع من وقصده العشرة في أھله من طائفة أعمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أعلم
 وهللا بذلك أصحابه بعض وأمره فيه إذنه به المراد يكون أن يحتمل حفظه الراوي كان إن وعمرة حج بين جمع وقوله الحج
  أعلم

 أبي عن يونس ثنا حجاج ثنا معين بن يحيى ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو ثنا الروذباري علي أبو أخبرنا - 8633
 فذكر اليمن على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمره حين عنه هللا رضي علي مع كنت  قال عازب بن البراء عن إسحاق
 بإھالل أھللت قلت قال صنعت كيف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي فقال علي قال عنه هللا رضي علي قدوم في الحديث
 هللا عبد بن جابر حديث في ذلك وليس وقرنت الرواية ھذه في كذا وقرنت الھدي سقت قد إني قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  مالك بن أنس حديث جابر حديث ومع سياقة وأحسن سندا أصح جابر وحديث وإھالله عنه هللا رضي علي قدوم وصف حين

 بن إسحاق ثنا بمرو السعدي محمود بن هللا عبد أنبأ الحافظ علي بن الحسين علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو ناهأخبر - 8634
 هللا رضي عليا أن  مالك بن أنس عن يحدث األصفر مروان سمعت حيان بن سليم ثنا الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا منصور

 رسول به أھل بما أھللت فقال أھللت بما سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال يمنال من سلم و عليه هللا صلى النبي على قدم عنه
 عن الصحيح في البخاري رواه ألحللت الھدي معي أن لوال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سلم و عليه هللا صلى هللا

 في العلة جعل جابر حديث وفي وفيه الصمد عبد عن كالھما الشاعر بن الحجاج عن مسلم ورواه الخالل علي بن الحسن
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 ودل يكن لم أو ھدي معه كان سواء جميعا منھما يحل حتى إحرامه من يحل ال والقارن معه الھدي كون التحلل من امتناعه
  أعلم وهللا اللفظة تلك خطأ على ذلك

 الحسين بن محمد الرحمن عبد وأبو المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8635
 وائل أبا سمع عبدة عن عيينة بن سفيان ثنا أسد بن يحيى بن زكريا ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا أصله من السلمي
 فأسلم تغلب بني من نصرانيا رجال وكان الحديث ھذا عن أسأله معبد بن الصبي إلى ومسروق أنا أذھب كنت ما كثيرا  يقول

 بعير من أضل ھذا فقال بالفارسية والعمرة الحج في يھل وھو صوحان بن وزيد ربيعة بن سليمان سمعه والعمرة بالحج أھلف
 ثم فالمھما عليھما فأقبل له ذلك فذكرت عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أتيت حتى جبل بكالمھما علي حمل فكأنما قال أھله
 بضالل جوازه على ليس وأنه القرآن جواز على يدل الحديث وھذا سلم و عليه هللا صلى النبي لسنة ھديت فقال علي أقبل

 الحج بين يفصل بأن عنه هللا رضي عمر أمر وقد غيره من أفضل أنه ال ربيعة بن وسلمان صوحان بن زيد توھمه ما خالف
  والعمرة

 على إال يتأسف وال عليه تأسف أو متمتعا انك سلم و عليه هللا صلى النبي أن وزعم الحج إلى بالعمرة التمتع اختار من باب
  أفضل ھو ما

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيره المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8636
 بن هللا عبد ثنا سفيان بن وبيعق ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي
 الحارث بن هللا عبد بن محمد عن شھاب بن عن مالك عن سلمة أبي بن العزيز عبد بن الملك وعبد بكير وبن قعنب بن مسلمة
 سفيان أبي بن معاوية حج عام قيس بن والضحاك وقاص أبي بن سعد سمع أنه  حدثه أنه المطلب عبد بن الحارث بن نوفل بن

 فقال أخي بن يا قلت ما بئس سعد فقال هللا أمر جھل من إال ذلك يصنع ال الضحاك فقال الحج إلى بالعمرة التمتع يذكران وھما
 وصنعناھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صنعھا قد سعد فقال عنھا ينھى كان عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فإن الضحاك

 ھذا في سعد عن قيس بن غنيم عن الثابتات الروايات وفي سلم و عليه هللا لىص هللا رسول صنعھا قد الرواية ھذه في كذا معه
  أعلم وهللا سلم و عليه هللا صلى النبي فعل ذكر فيھا ليس فعلناھا قد الحديث

 ةعباد بن روح ثنا الجھم بن محمد ثنا الخرساني بن إسحاق بن هللا عبد أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرناه - 8637
 كافر يومئذ وھذا فعلناھا قد فقال المتعة عن مالك بن سعد سألت  قال قيس بن غنيم سمعت قال التيمي سليمان عن شعبة ثنا

 سفيان أبي بن معاوية قال بما وقاص أبي بن سعد وأراد روح عن خلف أبي بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه بالعرش
  التيمي عن الفزاري مروان رواية في بين وذلك مكة بيوت بالعرش وأراد

 ثنا الصفار محمد بن إسماعيل ثنا قاال ببغداد السكري يحيى بن هللا عبد محمد وأبو بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  8638
 غنيم حدثني التيمي سليمان ثنا قاال جميعا المبارك وبن المعتمر يعني التيمي بن أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور بن أحمد
 يومئذ وھذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع فعلتھا فقال الحج إلى بالعمرة التمتع عن  مالك بن سعد سألت قال قيس بن

  معاوية به ويعني مكة يعني العرش في كافر

 عقيل عن الليث حدثني يحيى ثنا ملحان بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8639
 إلى بالعمرة الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تمتع  قال عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن شھاب بن عن
 الناس وتمتع بالحج أھل ثم بالعمرة فأھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وبدأ الحليفة ذي من الھدي معه فساق وأھدى الحج
 رسول قدم فلما يھد لم من ومنھم الھدى فساق أھدى من الناس من وكان الحج إلى بالعمرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع
 منكم يكن لم ومن حجه يقضي حتى منه حرم شيء من يحل ال فإنه ھدي معه كان من للناس قال مكة سلم و عليه هللا صلى هللا

 إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة فليصم ھديا يجد لم فمن ويھدي بالحج ليھل ثم وليتحلل والمروة والصفا بالبيت فليطف أھدى
 السبع من أطواف ثالثة خب ثم شيء أول الركن فاستلم مكة قدم حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وطاف أھله إلى رجع
 والمروة بالصفا ففطا الصفا فأتى فانصرف سلم ثم ركعتين المقام عند بالبيت طوافه قضى حين ركع ثم أطواف أربعة ومشى
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 و عليه هللا صلى هللا رسول فطاف وأفاض النحر يوم ھديه ونحر حجه قضى حتى منه حرم شيء من يحلل لم ثم أطواف سبعة
 من الھدي وساق أھدى من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فعل ما مثل وفعل منه حرم شيء كل من حل ثم بالبيت يعني سلم

  الناس

 شعيب بن الملك عبد ثنا مھاجر بن الحسن بن حسين ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8640
 والمروة الصفا وبين بالبيت فليطف قال أنه إال بمثله الحديث فذكر  خالد بن عقيل حدثني أبي أخبرني أبي حدثني الليث بن

  شعيب بن الملك عبد عن الصحيح في مسلم ورواه بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه وليحلل وليقصر

 وأخبرنا ح الليث حدثني بكير بن ثنا إبراھيم بن أحمد أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا - 8641
 عن أبي حدثني سعد بن الليث بن شعيب بن الملك عبد ثنا عقيل بن الحسين بن داود ثنا اإلسفرائيني أحمد بن بشر أنا محمد
 عن أخبرته سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عنھا هللا رضي عائشة أن  الزبير بن عروة عن شھاب بن عن عقيل حدثني جدي
 هللا عبد عن هللا عبد بن سالم أخبرني الذي بمثل معه الناس وتمتع العمرة إلى بالحج تمتعه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ورواه تقدم الذي باللفظ بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه بشر حديث لفظ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن
 ما سلم و عليه هللا صلى النبي إفراد في عنھما هللا رضي وعائشة عمر بن عن روينا وقد اللفظ بھذا الملك عبد عن مسلم

  أعلم وهللا متمتعا يكن لم أنه على داللة ففيه أيضا الرواية ھذه في حجه من فرغ حتى أحرامه من يتحلل لم وحيث ھذا يعارض

 أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8642
 فلم بحج أصحابه وأھل بعمرة سلم و عليه هللا صلى النبي أھل  يقول عنه هللا رضي عباس بن سمع القرى مسلم عن شعبة ثنا
 فيمن عنه هللا رضي هللا عبيد بن طلحة وكان بقيتھم وحل أصحابه من الھدي ساق من وال سلم و عليه هللا صلى النبي يحل
 أن إال شعبة عن غندر عن بشار بن محمد عن وأخرجه معاذ بن هللا عبيد عن الصحيح في مسلم رواه يحل فلم الھدي ساق
 بن روح خالفھما وقد فأحال آخر ورجل هللا عبيد بن طلحة الھدي معه يكن لم ممن وكان فقال طلحة في معاذا خالف دراغن

  روح حديث أما اإلھالل في الطيالسي داود وأبو عبادة

 محمد ثنا سيالطو منصور بن أحمد بن هللا عبد أنبأ بالطابران البزاز إسماعيل بن أحمد بن محمد نصر أبو فأخبرناه - 8643
 روح ثنا النرسي هللا عبيد بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأنبأ ح روح ثنا الصائغ إسماعيل بن
 من وكان بالحج وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھل  يقول عباس بن سمعت قال القرى مسلم سمعت قال شعبة ثنا
  داود أبي حديث وأما فحال الھدي يسوقا لم وفالن طلحة نوكا حل الھدي يسق لم

 قال القرى مسلم عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو فأخبرنا - 8644
 معه كان ومن لح ھدي معه يكن لم أصحابه من كان فمن بالحج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھل  يقول عباس بن سمعت
 لموافقته أشبه لعله بالحج أھل إنه قال من وقول الھدي معھما كان ممن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان يحل لم ھدي
  أعلم وهللا بالحج سلم و عليه هللا صلى النبي إھالل في عباس بن عن األعرج حسان وأبي البراء العالية أبي رواية

 أبو وأخبرنا ح عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا أحمد بن جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا -  8645
 شعبة ثنا روح ثنا الصائغ إسماعيل بن محمد ثنا منصور بن أحمد بن هللا عبد ثنا الطبراني إسماعيل بن أحمد بن محمد نصر
 ھدي معه يكن لم فمن بھا استمتعنا عمرة ھذه  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن مجاھد عن الحكم ثنا

 عن معاذ بن ومعاذ غندر حديث من الصحيح في مسلم أخرجه القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخلت فقد كله الحل فليحل
 الھدي ساق حيث لھفت أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن وثابت واستمتعوا حلوا الذين أصحابه أعلم وهللا أراد وكأنه شعبة
  أعلم وهللا عليھا يتلھف لم الحج إلى بالعمرة متمتعا كان ولو يحل فلم

 محمد بن يحيى ثنا يوسف بن يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا -  8646
 هللا صلى هللا رسول أصحاب أھللنا  قال معي أناس في هللا عبد بن جابر سمعت عطاء أخبرني جريج بن ثنا يحيى ثنا مسدد ثنا
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 نحل أن قدم أن بعد فأمرنا الحجة ذي من مضت رابعة صبح سلم و عليه هللا صلى النبي فقدم وحده خالصا بالحج سلم و عليه
 أنا عنا فبلغه جابر قال عطاء قال لھم أحلھن ولكنه النساء يصيبوا أن عليھم يعزم ولم عطاء قال النساء وأصيبوا أحلوا فقال
 بيده جابر ويقول قال المني مذاكيرنا تقطر عرفة فنأتي نسائنا إلى نحل أن أمرنا خمس إال عرفة وبين بيننا يكن لم لما نقول
 ھديي ولوال وأبركم وأصدقكم  أتقاكم اني علمتم قد فقال فينا سلم و عليه هللا صلى النبي فقام يحركھا بيده قوله إلى أنظر كأني

 رضي علي فقدم جابر قال وأطعنا وسمعنا فأحللنا قال فحلوا أھديت ما استدبرت ما أمري من استقبلت ولو تحلون كما ألحللت
 وامكث فاھد قال سلم و عليه هللا صلى النبي به أھل بما قال أھللت بما سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال سعايته من عنه هللا

 بل قال ألبد أم ھذا لعامنا هللا رسول يا ھذه متعتنا جعشم بن مالك بن سراقة قال ھديا عنه هللا رضي يعل له فأھدى قال حراما
 حديث ومن جريج بن حديث من مختصرا البخاري وأخرجه القطان يحيى عن حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه ألبد

  عطاء عن المعلم حبيب

 إسماعيل بن محمد ثنا منصور بن أحمد بن هللا عبد ثنا بھا الطبراني إسماعيل بن أحمد بن محمد نصر أبو وأخبرنا - 8647
 رسول مع قدمنا  قالت أنھا عائشة عن عائشة مولى ذكوان عن حسين بن علي سمعت قال الحكم عن شعبة ثنا روح ثنا الصائغ

 رسول يا أغضبك من قلت غضبان وھو يوما علي فدخل قالت الحجة ذي من مضين لخمس أو ألربع سلم و عليه هللا صلى هللا
 أني لو قال احسب ھابوا كأنھم الحكم قال فيه يترددون ھم فإذا بأمر الناس أمرت أني شعرت أما قال النار هللا أدخله هللا

 غندر حديث من الصحيح في مسلم أخرجه حلوا كما أحل ثم أشتريه حتى الھدي سقت ما استدبرت ما أمري من استقبلت
  عبةش عن ومعاذ

 أبو ثنا شعبة ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8648
 متقبلة وعمرة مبرور حج لي يقول رجال كأن المنام في فرأيت بھا فأمرني عباس بن فسألت ناس فنھاني تمتعت  قال جمرة

 من سھما لك وأجعل عندي أقم عباس بن قال جمرة أبو قال سلم و عليه هللا صلى النبي سنة أكبر هللا فقال عباس بن فأخبرت
 حديث من مسلم وأخرجه آدم عن الصحيح في البخاري رواه رأيت التي للرؤيا فقال ذلك لك قال ولم له فقلت شعبة قال مالي
  شعبة عن غندر

 عن يحيى ثنا مسدد ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد وأب ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 8649
 هللا رسول مع وفعلناھا جل و عز هللا كتاب في المتعة آية نزلت  قال حصين بن عمران عن رجاء أبو ثنا بكر أبي عمران
 بن ھو وعمران سعيد بن يحيى عن حاتم بن محمد عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى
  القصير مسلم

  اإلفراد اخترنا كنا وإن جائز ذلك جميع أن والبيان والتمتع القران كره من كراھية باب

 أخبرني حيوة أخبرني وھب بن ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  8650
 و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من رجال أن المسيب بن سعيد عن الخرساني القاسم بن هللا عبد عن الخرساني عيسى أبو
 فيه قبض الذي مرضه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه عنده فشھد عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أتى  سلم
  الحج قبل العمرة عن ينھى

 حدثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ كفور بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 8651
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من لنفر قال معاوية أن خالد بن حيوان واسمه الھنائي شيخ أبي عن قتادة عن ھشام
 و عليه هللا صلى النبي أن أتعلمون قال أشھد وأنا قال نعم اللھم قالوا النمور صفف عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن
 والعمرة الحج بين يقرن أن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أن أتعلمون قال نعم اللھم قالوا مقطعا إال الذھب لبس عن نھى سلم
 ولكنكم حديثه في مةسل بن وحماد قتادة عن براز بن واألشعث سلمة بن حماد رواه وكذلك لمعھن إنھا وهللا قال ال اللھم قالوا
  الحج متعة في شيخ أبي عن الوراق مطر ورواه نسيتم
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 مرزوق بن عمرو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8652
 فليقل القرآن فيه ونزل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع تمتعنا  قال حصين بن عمران عن مطرف عن قتادة عن ھمام أنبأ

  يحيى بن ھمام حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه شاء ما برأيه رجل

 أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل علي أبو أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 8653
 هللا رسول بعثني  قال األشعري موسى أبي عن شھاب بن طارق عن مسلم نب قيس ثنا الثوري أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن

 نازل وھو فأتيته وحججت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حج الحج حضر فلما قومي أرض إلى سلم و عليه هللا صلى
 لي قال ثم أحسنت قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كحج بحج لبيك قلت قال قيس بن هللا عبد يا أھللت بما لي فقال باألبطح

 امرأة فأتيت أمرني ما ففعلت فذھبت قال أحلل ثم والمروة الصفا بين واسع بالبيت فطف فاذھب قال ال قلت قال ھديا سقت ھل
 هللا صلى هللا رسول به أمر بالذي الناس أفتي أزل فلم التروية يوم بالحج أحرمت ثم وفلته بالسدر رأسي فغسلت قومي من
 هللا رضي عمر خالفة من وصدرا عنه هللا رضي بكر أبي وزمن مات حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حياة لمس و عليه
 فسارني رجل جاءني إذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به أمرني بالذي الناس أفتي والمقام األسود الحجر عند أنا فبينا عنه
 أمير فإن فليتئد بشيء أفتيناه كنا من الناس أيھا فقلت يعني المناسك في أحدث قد المؤمنين أمير فإن بفتياك تعجل ال فقال

 نعم قال المناسك في أحدث ھل المؤمنين أمير يا فقلت عليه دخلت عنه هللا رضي عمر قدم فلما قال فائتموا فبه قادم المؤمنين
 البخاري أخرجه بالتمام يأمرنا فإنه ربنا بكتاب نأخذ نوأ الھدى نحر حتى يحلل لم فإنه سلم و عليه هللا صلى نبينا بسنة نأخذ أن

  قيس عن وغيره الثوري سفيان حديث من الصحيح في ومسلم

 أبي بن عثمان ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 8654
 كان أنه  عنه هللا رضي موسى أبي عن موسى أبي بن إبراھيم عن رعمي بن عمارة عن الحكم عن شعبة عن غندر ثنا شيبة
 فسأله بعد لقيه حتى بعدك النسك في المؤمنين أمير أحدث ما تدري ال فإنك فتياك ببعض رويدك رجل له فقال بالمتعة يفتي
 بھن معرسين يظلوا نأ كرھت ولكني وأصحابه فعله سلم و عليه هللا صلى النبي أن علمت قد عنه هللا رضي عمر له فقال
  رؤوسھم تقطر يرجعون ثم األراك تحت

 ثنا قاال المثنى بن ومحمد بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8655
 عن الصحيح في مسلم رواه حابهوأص قوله يذكر ولم رؤوسھم تقطر بالحج يروحوا ثم قال أنه إال بمثله فذكره  جعفر بن محمد
  بشار بن ومحمد المثنى بن محمد

 عقيل حدثني الليث حدثني بكير بن ثنا إبراھيم بن أحمد ثنا سختويه بن محمد بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8656
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن أخبرته سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة أن الزبير بن عروة عن شھاب بن عن
 عن عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم أخبرني الذي بمثل معه الناس وتمتع الحج إلى بالعمرة تمتعه في

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك فعل وقد التمتع عن تنھاني فلم هللا عبد بن لسالم فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أن للعمرة أتم إن قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد أخبرني سالم قال معه الناس لهوفع

 من سواھن فيما واعتمروا الحج فيھن فاخلصوا الحجة وذو القعدة وذو شوال معلومات أشھر الحج الحج أشھر من تفردوھا
 يتمتع أن العمرة أن وذلك}   والعمرة الحج وأتموا{  جل و عز هللا لقول لعمرةا تمام بذلك عنه هللا رضي عمر وأراد الشھور
 وأن أھله إلى رجع إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة ھديا يجد لم إن يصوم أو ھديا صاحبھا يھدي أن إال تتم وال بالحج المرء فيھا

 الحج إلى بالعمرة التمتع ترك من به أمر بالذي عنه هللا رضي عمر فأراد صيام وال ھدي بغير تتم الحج أشھر غير في العمرة
 يتمتع أن وكره مرتين عام كل في البيت يزار أن أيضا عنه هللا رضي عمر وأراد بھا جل و عز هللا أمر التي العمرة تمام
 أن الناس رأى حتى لتمتعا في األئمة فاشتد السنة في واحدة مرة إال البيت يأتوا فال الناس ذلك فيلزم الحج إلى بالعمرة الناس
 ذلك في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر به أمر ما اتبعوا ولكنھم حراما األئمة ذلك رأى ما ولعمري حراما ذلك يرون األئمة
  للخير احتسابا
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 نب أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا -  8657
 أباك تخالف إنك له فقيل بھا فأمر الحج متعة عن عمر بن سئل  قال سالم عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور

 يزار أن وأراد بھدي إال الحج شھور في تتم ال العمرة أن أي الحج من العمرة أفردوا قال إنما تقولون الذي يقل لم أبي إن قال
 هللا صلى هللا رسول بھا وعمل جل و عز هللا أحلھا وقد عليھا الناس وعاقبتم حراما أنتم تموھافجعل الحج شھور غير في البيت
  عمر أم يتبع أن أحق جل و عز هللا أفكتاب قال عليه أكثروا فإذا قال سلم و عليه

 بن محمد ثنا طوسيال منصور بن أحمد بن هللا عبد ثنا بھا الطبراني إسماعيل بن أحمد بن محمد نصر أبو وأخبرنا - 8658
 بالذي يفتي عمر بن هللا عبد كان  قال سالم عن شھاب بن ثنا األخضر أبي بن صالح ثنا عبادة بن روح ثنا الصائغ إسماعيل

 تخالف كيف عمر بن هللا لعبد ناس فيقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيه وسن التمتع في الرخصة من جل و عز هللا أنزل
 الخير فيه يبتغي ذلك عن نھى عنه هللا رضي عمر كان إن أرأيتم هللا تتقون أال ويلكم هللا عبد لھم فيقول ذلك عن نھى وقد أباك

 سلم و عليه هللا صلى هللا أفرسول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به وعمل هللا أحله وقد تحرمون فلم العمرة تمام فيه ويلتمس
 أن العمرة أتم إن قال ولكنه حرام الحج أشھر في عمرة أن لك يقل لم عمر إن عنه هللا رضي عمر أو سنته تتبعوا أن أحق

  الحج أشھر من تفردوھا

 أبي بن زكريا وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد وأبو العلوي أحمد بن محمد بن الظفر منصور أبو أخبرنا - 8659
 عن بكر بن بشر ثنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن مدمح العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق

 هللا رضي الخطاب بن لعمر عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قال قال أبيه عن عمير بن عبيد بن هللا عبد حدثني األوزاعي
 فقد تمتع ومن فحسن الحج أفرد من عنه هللا رضي علي فقال قال البيت زيارة كثرة أردت ولكني ال قال المتعة عن أنھيت  عنه
  سلم و عليه هللا صلى نبيه وسنة هللا بكتاب أخذ

 أبا سمعت قال قتادة عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو وأخبرنا -  8660
 الحديث دار يدي على جابر قال بھا يأمر عباس بن وإن المتعة عن ينھى الزبير بن ان هللا عبد بن لجابر قلت  يقول بصرة
 يحل كان جل و عز هللا إن فقال الناس خطب عنه هللا رضي عمر كان فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على تمتعنا
 تزوج برجل وتيأ ال النساء ھذه نكاح وأبتوا عمرتكم من حجكم فافصلوا منازله نزل قد القرآن وان يشاء ما السالم عليه لنبيه
 أتم فإنه الحديث في وزاد قتادة عن ھمام ورواه شعبة عن غندر حديث من الصحيح في مسلم أخرجه رجمته إال أجل إلى امرأة
  قبله الحديث في بينه الذي الوجه على كان الحج متعة عن النھي أن على داللة ذلك وفي لعمرتكم وأتم لحجكم

 إسماعيل بن محمد ثنا منصور بن أحمد بن هللا عبد أنبأ بھا الطبراني إسماعيل بن دأحم بن محمد نصر أبو أخبرنا - 8661
 ينھى الزبير بن وكان فيھا فرخص الحج متعة عن عباس بن سألت  قال القرى مسلم عن شعبة ثنا عبادة بن روح ثنا الصائغ
 عليھا فدخلنا قال فاسئلوھا عليھا فادخلوا ھافي رخص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن تحدث الزبير بن أم ھذه فقال عنھا
 عن حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه فيھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رخص قد فقالت عمياء ضخمة امرأة فإذا
  عبادة بن روح

 بن عمرو ثنا لقاضيا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8662
 مكة بين  عنھما هللا رضي وعلي عثمان سمعت قال الحكم بن مروان عن حسين بن علي عن الحكم عن شعبة أنبأ مرزوق
 فقال قال معا وحجة عمرة لبيك قال جميعا بھما أھل علي ذلك رأى فلما بينھما يجمع وأن المتعة عن ينھي وعثمان والمدينة
 الناس من أحد لقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنة ألدع أكن لم فقال قال أنت وتفعله شيء عن الناس أنھى تراني عثمان
  شعبة عن غندر حديث من الصحيح في البخاري أخرجه

 المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو وأخبرنا - 8663
  قال المسيب بن سعيد عن مرة بن عمرو أخبرني شعبة ثنا عمر أبو ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد بوأ أنبأ قاال

 صلى هللا رسول فعله أمر إلى تريد ما علي له فقال المتعة عن ينھى عثمان وكان بعسفان عنھما هللا رضي وعثمان علي اجتمع
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 البخاري أخرجه جميعا بھما أھل على ذلك رأى فلما أدعك أن أستطيع ال إني قال منك دعنا قال عنه تنھى سلم و عليه هللا
  شعبة حديث من الصحيح في ومسلم

 هللا عبد أبو وأخبرنا ح المثنى بن محمد ثنا أبي حدثني يوسف بن يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8664
 عبد قال قال قتادة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا قاال بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ

 قال ثم كلمة لعلي عثمان فقال بھا يأمر عنه هللا رضي علي وكان المتعة عن ينھى عنه هللا رضي عثمان كان  شقيق بن هللا
 محمد عن الصحيح في مسلم رواه خائفين كنا ولكنا أجل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع تمتعنا قد أنا علمت لقد علي
  بشار بن ومحمد المثنى بن

 عن جرير أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8665
 إبراھيم فقال والحج العمرة أجمع أن أھم إني تيميال وإبراھيم النخعي إلبراھيم قلت  قال الشعثاء أبي بن الرحمن عبد عن بيان

 إنما فقال ذلك له فذكر بالربذة عنه هللا رضي ذر بأبي مر أنه أبيه عن التيمي إبراھيم وقال بذلك يھم يكن لم أباك ولكن النخعي
  جرير عن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه دونكم خاصة لنا كانت

 أبو ثنا المنادى يزيد بن هللا عبيد بن محمد ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ ببغداد القطان ضلالف بن الحسين أبو وأخبرنا -  8666
 بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مھران بن سليمان ثنا الوليد بن شجاع بدر
 الحج في المتعة كانت  قال عنه هللا رضي ذر أبي عن أبيه عن يميالت إبراھيم عن األعمش عن معاوية أبو ثنا شيبة أبي

 خاصة لنا الحج متعة كانت إنما قال بكر أبي رواية وفي معاوية أبي حديث لفظ خاصة سلم و عليه هللا صلى محمد ألصحاب
 النبي أصحاب بعض أن وھو بالعمرة الحج فسخھم أعلم وهللا أراد وإنما شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه
 وهللا لينقضن عمرة يجعلوه أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمرھم ھدي معھم يكن ولم بالحج أھل سلم و عليه هللا صلى
 مرقع رواية وفي عباس بن رواية في مضى وقد اليوم يجوز ال وھذا الحج أشھر في العمرة تحريم في عادتھم بذلك أعلم

  ذلك على دل ما ذر أبي عن األسيدي

 عن إسحاق بن محمد أنبأ زائدة أبي بن عن ھناد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  8667
 إال ذلك يكن لم بعمرة فسخھا ثم حج فيمن يقول كان عنه هللا رضي ذر أبا أن  األسود بن سليم عن األسود بن الرحمن عبد

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم كانوا الذين للركب

 عن معاوية أبو ثنا سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 8668
  عمرة فيھا ليس معلومات أشھر الحج  مسعود بن ھو هللا عبد قال قال شھاب بن طارق عن مسلم بن قيس عن األعمش

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 8669
 عمرة حجھا مع تضم أن أرادت منا امرأة إن فقلت هللا عبد أتيت  قال شھاب بن طارق عن مسلم بن قيس عن مسعر أنبأ عون
 زيد عن معبد بن الصبي حديث في وروينا الحج أشھر إال ھذه أرى فال معلومات أشھر الحج جل و عز هللا قال هللا عبد فقال
 أظنھا ذلك كره من وكراھية جوازھا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر بين حتى ذلك كرھا أنھما ربيعة بن وسلمان صوحان بن
 لكل يكون أن أحب نسكان قال نهأ مسعود بن هللا عبد عن األسود عن روي فقد عمر عن عمر بن عن روينا الذي الوجه على
 بمضي وثبت واإلفراد والقران التمتع جواز سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن الثابتة بالسنة فثبت وسفر شعث منھما واحد
 الحج إفراد كون اإلفراد دون والقران التمتع كراھية في األول الصدر باختالف ثم مفرد حج في سلم و عليه هللا صلى النبي
  أعلم وهللا أفضل العمرة عن
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   وصومه الحج إلى بالعمرة المتمتع ھدى باب

 هللا عبد أبو وأخبرنا الليث حدثني بكير بن ثنا إبراھيم بن أحمد أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8670
 أبيه عن أبي حدثني الليث بن شعيب بن الملك عبد ثنا مھاجر بن حسن بن حسين ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ
 النبي حج في الحديث فذكر  قال عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن شھاب بن عن خالد بن عقيل حدثني
 شيء من يحل ال فإنه أھدى منكم كان من للناس قال مكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم فلما قال سلم و عليه هللا صلى
 وليھد بالحج ليھل ثم وليحلل وليقصر والمروة الصفا وبين بالبيت فليطف أھدى منكم يكن لم ومن حجه يقضي حتى منه حرم
 بكير بن عن الصحيح في البخاري رواه الحديث وذكر أھله إلى رجع إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة فليصم ھديا يجد لم فمن

  شعيب نب الملك عبد عن مسلم ورواه

 أبو قال قال إسماعيل بن محمد وحدثنا أبي حدثني واصل بن محمد بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  8671
 واألنصار المھاجرون أھل فقال الحاج متعة عن سئل أنه  عباس بن عن عكرمة عن غياث بن عثمان عن معشر أبو ثنا كامل

 إھاللكم اجعلوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال مكة قدمنا فلما وأھللنا الوداع حجة في مسل و عليه هللا صلى النبي وأزواج
 حتى له يحل ال فإنه الھدي قلد من وقال الثياب ولبسنا النساء وأتينا والمروة وبالصفا بالبيت طفنا الھدي قلد من إال عمرة بالحج
 حجنا تم وقد والمروة وبالصفا بالبيت فطفنا جئنا المناسك من فرغنا فإذا لحجبا نھل أن التروية عشية أمرنا ثم محله الھدي يبلغ

 إلى}  رجعتم إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن الھدي من استيسر فما{  تعالى هللا قال كما الھدي وعلينا
 أھل غير للناس وأباحه نبيه وسنة كتابه في أنزله هللا فإن والعمرة الحج بين عام في نسكين فجمعوا تجزىء والشاة أمصاركم

 وذو القعدة وذو شوال هللا ذكر التي الحج وأشھر}  الحرام المسجد حاضري أھله يكن لم لمن ذلك{  جل و عز هللا قال مكة
 يف البخاري أخرجه المراء والجدال المعاصي والفسوق الجماع والرفث صوم أو دم فعليه األشھر ھذه في تمتع فمن الحجة

  وقد ھكذا الصحيح

 معشر أبو ثنا كامل أبو ثنا سنان بن أحمد ثنا المطرز القاسم أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا -  8672
  سعد بن عثمان القاسم قال ھكذا بكر أبو الشيخ قال بطوله معناه مثل  عباس بن عن عكرمة عن سعد بن عثمان ثنا البراء

 عبد بن النضر ثنا الوھاب عبد بن أحمد ثنا إبراھيم بن عيسى بن علي الحسن أبو أنبا الحافظ هللا عبد أبو اأخبرن - 8673
 وعطاء مجاھد عن نجيح أبي بن حدثني إسحاق بن محمد عن أبي ثنا حازم بن جرير بن وھب ثنا أيوب بن يحيى ثنا الوھاب

 أمري من استقبلت ولو وقوله وخطبته بالعمرة باإلحالل إياھم وأمره لمس و عليه هللا صلى النبي حج في  هللا عبد بن جابر عن
 ھديا وجد ومن أھله إلى رجع إذا وسبعة أيام ثالثة فليصم ھدي معه يكن لم فمن حلوا كما ولحللت الھدي سقت ما استدبرت ما

  الحديث وذكر سبعة عن الجزور ننحر فكنا قال فلينحر

 عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا -  8674
 في اعتمر من  يقول عمر بن هللا عبد سمعت قال أنه دينار بن هللا عبد عن أنس بن مالك أخبرني وھب بن ثنا الحكم عبد بن هللا

 قبله الباب في وروينا ھديا يجد لم إن والصيام الھدي عليه ووجب استمتع فقد الحجة ذي أو القعدة ذي أو شوال في الحج أشھر
 ثالثة ھديا يجد لم إن يصوم أو ھديا صاحبھا يھدي أن إال تتم ال إنھا المتعة في قال أنه أبيه عن عمر بن هللا عبد بن سالم عن
  يامص وال ھدي بغير تتم الحج أشھر غير في العمرة وإن أھله إلى رجع إذا وسبعة الحج في أيام

   الھدى من استيسر ما باب

 ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8675
 فنمت بيتي إلى فرجعت بھا فأمرني عباس بن فسألت عنھا ناس فنھاني تمتعت  قال جمرة أبي عن شعبة ثنا جرير بن وھب
 القاسم أبي سنة أكبر هللا فقال فأخبرته عنه هللا رضي عباس بن فأتيت مبرور وحج متقبلة عمرة فقال المنام في آت فأتاني
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 أو شاة أو بقرة أو جزور فقال الھدي من استيسر عما وسئل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنة أو سلم و عليه هللا صلى
  وھب رواية البخاري وذكر شعبة حديث من الصحيح في أخرجاه دم في شرك

 أبو ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8676
  الكعبة بالغ ھديا شاة الھدي من استيسر ما  عباس بن عن القاسم عن عقبة بن موسى عن سفيان عن حذيفة

  البقرة أو البعير الھدي من استيسر ما  قال أنه عمر بن عن القاسم عن اإلسناد وبھذا - 8677

 عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ العدل المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا - 8678
  شاة يالھد من استيسر ما  يقول كان عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أن أبيه عن محمد بن جعفر

 وبن علي وبقول بقرة أو بدنة الھدي من استيسر ما  يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك ثنا اإلسناد وبھذا -  8679
  وغيرھم النخعي وإبراھيم جبير بن وسعيد والحسن رباح أبي بن عطاء قول وھو الشاة على الھدي اسم لوقوع نقول عباس

   الصوم ووقت المتعة ھدي من اإلعواز باب

 بن محمد ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8680
 زوج عنھا هللا رضي عائشة عن الزبير بن عروة عن شھاب بن عن أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد
 عرفة يوم إلى بالحج يھل أن بين ما ھديا يجد لم لمن الحج إلى بالعمرة تمتع لمن الصيام  قالت ھاأن سلم و عليه هللا صلى النبي
 باإلسنادين البخاري رواه ذلك مثل أبيه عن عمر بن هللا عبد بن سالم عن شھاب بن وحدثني قال منى أيام صام يصم لم فمن

  الصيام كتاب في ذلك مضى وقد شھاب بن عن سعد بن إبراھيم وتابعه قال مالك عن يوسف بن هللا عبد عن جميعا

 جعفر بن يعني محمد ثنا بشار بن محمد ثنا إسحاق بن محمد ثنا علي بن الحسين أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8681
 أنھما عمر بن عن سالم عن عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن يحدث عيسى بن هللا عبد سمعت قال شعبة ثنا
 ھو وھذا بشار بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه الھدي يجد لم من إال تصام أن التشريق أيام في يرخص لم  قاال

  مالك حديث لفظ من مضى وبما اللفظ بھذا الصحيح

 أبو ثنا قالوا روعم أبي بن سعيد أبو و إسحاق أبي بن زكريا وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وقد - 8682
 ليلى أبي بن عن حدثه شعبة أن البصري سالم بن يحيى حدثني الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس
 يصم ولم الھدي يجد لم إذا المتمتع في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رخص  قال أبيه عن هللا عبد بن سالم عن الزھري عن
 بن هللا عبد ھو ھذا ليلى أبي وبن بالقوي وليس سالم بن يحيى رواه كذا مكانھا التشريق أيام يصوم أن عشرال أيام فاتته حتى
  الصيام كتاب في ذكرھا مضى فقد الجملة على التشريق أيام صوم عن النھي في رويت التي األخبار وأما ليلى أبي بن عيسى

 حماد ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو وأخبرنا -  8683
 بيوم التروية قبل قال}  الحج في أيام ثالثة فصيام{  قوله في  عنه هللا رضي علي عن أبيه عن محمد بن جعفر أنبأ عيسى بن

  عرفة ويوم التروية ويوم

 علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبا فظالحا األصبھاني إبراھيم بن محمد بكر أبو وأخبرنا - 8684
  قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن أبيه عن جعفر حدثني قال سفيان عن الوليد بن هللا عبد ثنا الداربجردي الحسن بن

 الصوم فاته إذا التشريق أيام يصوم قال عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن سفيان وعن الصوم فاته إذا التشريق أيام بعد يصوم
 هللا رضي وعائشة عمر بن حديث محرم وھو إال يصومھا ال قال أنه عمر بن عن نافع عن جريج بن حدثني قال سفيان وعن
 الجملة عن النھي بعد تكون والرخصة الرخصة على يدل ما الزھري عن عيسى بن هللا عبد رواية في قاال وقد موصول عنھا

  أعلم وهللا منقطع علي عن ليع بن محمد وحديث
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 أبو أنبأ إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  8685
 هللا رضي عمر بن سألت  قال خفاف له يقال سليم بني من رجال سمعت قال النوار أبي بن محمد عن شعبة ثنا الھروي زيد
 ھكذا فقيل الرجل ھذا اسم في اختلفوا الشيخ قال أھلك إلى رجعت إذا قال رجعتم إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة ومص عن عنه
 وعن أبيه عن هللا عبد بن سالم عن المرفوع الحديث في ھذا روينا وقد الدفينة صاحب السلمي حبان وقيل الخفاف أبو وقيل
  عباس بن عن عكرمة وعن هللا عبد بن جابر عن ومجاھد عطاء

 أبي بن محمد ثنا البخاري ھو هللا عبد أبو ثنا يوسف بن محمد ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا -  8686
 فإذا بالحج يھل حتى حالال كان ما بالبيت الرجل يطوف  قال عباس بن عن كريب أخبرني عقبة بن موسى ثنا فضيل ثنا بكر
 ثالثة فعليه له يتيسر لم أن غير شاء ذلك أي ذلك من له تيسر ما الغنم أو البقر أو اإلبل من ھديه له سرتي فمن عرفة إلى ركب
  الحديث وذكر جناح فال عرفة يوم الثالثة األيام من يوم آخر كان فإن عرفة يوم قبل وذلك الحج في أيام

 أبو ثنا عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا قوبيع بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8687
 من معك ما فقال عمرة حج مع جمعت قد إني فقال رجل جاءه  قال عباس بن عن يحيى أبي عن لبابة أبي بن عبدة ثنا عميس
 شرةوع بھا تكتسي وعشرة بھا تزود وعشرة راحلتك تعلف منھا عشرة فضل ھذه في ليس قال درھما أربعين قال الورق
  أصحابك بھا تكافىء

  المواقيت أبواب جماع

   واليمن ونجد والشام المدينة أھل ميقات باب

 هللا عبد أبو وأخبرنا ح سفيان ثنا شيبان بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8688
 وأخبرنا عيينة بن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ ماألص يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ
 أبو وأخبرنا سفيان ثنا جعفر بن هللا عبد بن علي ثنا أيوب بن محمد ثنا العدل حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد
 سفيان ثنا عمر أبي بن حدثني طالب أبي بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفامي أحمد بن علي بن أحمد نصر
 أھل ويھل الحليفة ذي من المدينة أھل يھل  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن هللا عبد بن سالم عن الزھري عن
 أھل يھل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أسمع ولم لي وذكر عمر بن قال قرن من نجد أھل ويھل الجحفة من الشام
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن ويزعمون عمر بن قال هللا رحمه الشافعي رواية وفي عمر أبي بن حديث لفظ يلملم من اليمن
 رواه شيبان بن رواية في وكذلك يلملم اليمن ألھل وقت أنه أسمع ولم لي وذكر قال المديني بن علي رواية وفي قال سلم

  عمر أبي بن عن مسلم ورواه هللا عبد بن علي عن الصحيح في البخاري

 أبي حدثني هللا عبد بن حفص بن أحمد ثنا البزمھراني شعيب بن محمد بن هللا عبد أنبأ إمالء العلوي الحسن أبو حدثنا -  8689
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجل نادى  قال أنه عمر بن عن نافع عن تميمة أبي بن أيوب عن طھمان بن إبراھيم حدثني

 الحليفة ذي من المدينة أھل يھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال هللا رسول يا نھل أن تأمرنا أين من فقال المسجد في ھوو
  يلملم من اليمن وأھل ويقولون قال قرن من نجد أھل ويھل الجحفة من الشام أھل ويھل

 عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال ضيالقا الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8690
 أبو وأخبرنا ح سعد بن والليث زيد بن وأسامة أنس بن مالك منھم العلم أھل من رجال عن وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا

 وأخبرنا ح مالك عن هللا عبد ثنا خزيمة بن السري ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفامي أحمد بن علي بن أحمد نصر
 عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد
 نجد وأھل الجحفة من الشام وأھل الحليفة ذي من المدينة أھل يھل  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع
 القعنبي هللا عبد حديث لفظ يلملم من اليمن أھل ويھل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن وبلغني هللا دعب قال قرن من
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 الصحيح في البخاري رواه يلملم من اليمن أھل ويھل قال أنه يزعمون عمر بن وقال قال وھب بن رواية وفي يحيى بن ويحيى
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن

 أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ األصم ھو العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8691
 أھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر  قال عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد أخبرني أنس بن مالك أخبرني وھب بن

 من فسمعتھن الثالثة ھؤالء أما عمر بن هللا عبد قال قرن من نجد وأھل الجحفة من الشام وأھل الحليفة ذي من وايھل أن المدينة
 أخرجه يلملم من فيھلون اليمن أھل وأما قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أخبرت وقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  دينار بن هللا عبد عن جعفر بن إسماعيل حديث من مسلم

 عامر بن األسود أنبأ الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8692
 فسألته قال وسرادق فسطاط وله منزله في عمر بن أتى أنه  جبير بن زيد عن زھير أنبأ قاال لألسود واللفظ يونس بن وأحمد
 الحليفة ذي من المدينة وألھل نجد ألھل قرن من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرضھا قال تمرأع أن لي يجوز أين من

  زھير عن إسماعيل بن مالك عن الصحيح في البخاري رواه الجحفة من الشام وألھل

  العراق أھل ميقات باب

 أبو حدثنا نصر أبو وقال أنبأ هللا عبد أبو قال الفامي أحمد بن علي بن أحمد نصر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8693
 أبو أخبرني جريج بن ثنا بكر بن محمد ثنا هللا عبد بن ھارون ثنا األنماطي إسحاق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد

 أھل مھل فقال مسل و عليه هللا صلى النبي يريد أراه انتھى ثم سمعت فقال المھل عن يسأل هللا عبد بن جابر سمع أنه  الزبير
 من اليمن أھل ومھل قرن من نجد أھل ومھل عرق ذات من العراق أھل ومھل الجحفة اآلخر والطريق الحليفة ذي من المدينة
  بكر بن محمد عن وغيره حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه يلملم

 الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8694
  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال هللا عبد بن جابر عن المكي الزبير أبي عن لھيعة بن أخبرني وھب بن أنبأ

 الزبير أبي عن عقبة بن موسى عن الزناد أبي بن عن قيل وكذلك لھيعة بن هللا عبد قاله كذا عرق ذات من العراق ومھل
  فقد العراق أھل مھل في ذلك يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمع جابر يكون أن ويحتمل جريج بن رواية والصحيح

 محمد ثنا الطوابيقي عبيد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8695
 المصران ھذان فتح لما  قال عنه هللا رضي عمر عن عمر بن عن نافع عن هللا عبيد ثنا نمير بن ثنيحد الحساني إسماعيل بن
 أن أردنا فإن طريقنا عن يجور وھو قرن من نجد ألھل حد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن فقالوا عنه هللا رضي عمر أتوا
 عن مسلم بن علي عن الصحيح في البخاري رواه عرق ذات لھم دفح قال طريقكم من حذوھا فانظروا قال علينا شق قرنا نأتي
 بن ومحمد الشعثاء أبو زيد بن وجابر طاوس ذھب ھذا وإلى عمر بن هللا عبيد عن القطان يحيى ورواه نمير بن هللا عبد

 أن إلى رباح أبي بن عطاء وذھب هللا رحمه الشافعي واختاره بعده وقت وإنما يوقته لم سلم و عليه هللا صلى النبي أن سيرين
  عنه جريج بن رواية في يسنده ولم وقته سلم و عليه هللا صلى النبي

 سعيد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 8696
 المغرب وألھل الحليفة ذا المدينة ألھل وقت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عطاء أخبرني جريج بن أخبرني سالم بن

  الملم اليمن وألھل المعادن قرني وغيرھم اليمن أھل من نجدا سلك ومن قرن نجد وألھل عرق ذات المشرق وألھل الجحفة

 زعموا سلم و يهعل هللا صلى النبي إن  له فقلت عطاء فراجعت جريج بن عن وسعيد مسلم أنبأ الشافعي وأخبرنا قال -  8697
 يكن ولم قال المشرق ألھل العقيق أو عرق ذات وقت أنه سمعنا كذلك قال حينئذ مشرق أھل يكن ولم عرق ذات يوقت لم

 سلم و عليه هللا صلى النبي أن إال يأبى ولكنه سلم و عليه هللا صلى النبي دون أحد إلى يعزه ولم المشرق ألھل ولكن عراق
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 عطاء عن ظاھر وضعفه أرطأة بن الحجاج رواه وقد مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن اءعط عن الصحيح ھو ھذا وقته
  فوصله وغيره

 بن نصر ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ علي بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8698
 شعيب بن وعمرو هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي وعن هللا بدع بن جابر عن عطاء عن الحجاج أنبأ ھارون بن يزيد ثنا علي
 وأھل اليمن وألھل الجحفة الشام وألھل الحليفة ذا المدينة ألھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقت  قال جده عن أبيه عن

  جابر حديث غير في ذلك روي وقد عرق ذات العراق وألھل قرن نجد وھي الطائف وألھل يلملم من تھامة

 بن ھشام ثنا معاوية بنت بن غالب أبو ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8699
 قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن محمد بن القاسم عن حميد بن أفلح عن عمران بن المعافى أنبأ سألته وأنا المدائني بھرام
 وألھل يلملم من اليمن وأھل الجحفة من ومصر الشام وأھل الحليفة ذي من المدينة أھل يھل  لمس و عليه هللا صلى هللا رسول
  مختصرا ھشام عن السنن كتاب في داود أبو ورواه عرق ذات العراق

 أبي بن يزيد عن سفيان ثنا وكيع ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  8700
  العقيق المشرق ألھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقت  قال عباس بن عن عباس بن هللا عبد بن علي بن محمد عن زياد

 بن هللا عبد معمر أبو ثنا قماش أبي بن عيسى بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  8701
 حدثه عمرو بن الحارث أن الحارث بن كريم بن زرارة ثنا السھمي الملك عبد بن عتبة نع سعيد بن الوارث عبد عن عمرو
 وجه ھذا قالوا رأوه فإذا األعراب وتجيء قال الناس به أطاف وقد بمنى قال أو بعرفات سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت  قال

 داود أبو رواه المشرق وألھل العراق ألھل عرق وذات منھا يھلوا أن يلملم اليمن ألھل فوقت قال وفيه الحديث وذكر مبارك
  فيما وذلك الزبير بن عروة ذھب ھذا وإلى معمر أبي عن

 بن ثنا الھيثم بن عثمان ثنا مسلم أبو ثنا اإلسفرائيني إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  8702
  عرق ذات المشرق ألھل وقت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أبيه عن عروة بن ھشام عن جريج

   عمرة أو حجا أراد ممن بھا مر من ولكل ألھلھا المواقيت باب

 عن وھيب ثنا الحجاج بن إبراھيم ثنا القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 8703
 بن عن أبيه عن طاوس بن ثنا وھيب ثنا إسماعيل بن يعني موسى ثنا غالب بن محمد ثنا أحمد أنبأ علي وأخبرنا طاوس بن

 اليمن وألھل المنازل قرن نجد وألھل الجحفة الشام وألھل الحليفة ذا المدينة ألھل وقت سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس
 مكة أھل حتى أنشأ حيث فمن ذلك دون انك ومن والعمرة الحج أراد ممن غيرھم من عليھن أتى من ولكل لھم ھن وقال يلملم
  وھيب عن آخر وجه من مسلم وأخرجه وغيره إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه مكة من

  أھله من يخرج حيث من فميقاته الميقات دون أھله كان من باب

 عمرو بن ومحمد محمد بن يحيى ثنا قوبيع بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفامي أحمد بن علي بن أحمد نصر أبو أخبرنا -  8704
 يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح زيد بن حماد أنبأ يحيى بن يحيى أنبأ محمد وقال ثنا يحيى قال
  قال سعبا بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن زيد بن حماد ثنا قاال الربيع وأبو مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا

 يلملم اليمن وألھل المنازل قرن نجد وألھل الجحفة الشام وألھل الحليفة ذا المدينة ألھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقت
 مكة أھل حتى وكذلك أھله من فمھله دونھن كان ومن والعمرة الحج يريد ممن أھلھن غير من عليھن أتى ولمن لھن فھن

  الربيع وأبي يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه الحافظ هللا عبد أبي حديث لفظ منھا يھلون
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  له بدا ثم عمرة وال حجا يريد ال بالميقات مر من باب

 عبد أن  نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 8705
 من له بدا ثم عمرة وال حجا يرد لم بميقاته مر أنه أعلم وهللا عندنا وھذا الشافعي قال الفرع من أھل عنه هللا رضي عمر بن هللا

 و عليه هللا صلى النبي عن الحديث روى وھو منھا فأھل اإلھالل له بدا ثم غيرھا أو مكة من الفرع جاء أو منھا فأھل الفرع
  المواقيت في سلم

  دونه أحرم ثم محرم غير فجاوزه عمرة أو حجا يريد الميقاتب مر من باب

 بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  8706
  رممح غير المواقيت جاوز من يرد عنه هللا رضي عباس بن رأى  أنه الشعثاء أبي عن عمرو عن عيينة

 بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 8707
 بن هللا عبد عن جبير بن سعيد عن أخبرھم تميمة أبي بن أيوب أن وغيرھما أنس بن ومالك عمر بن هللا عبد أخبرني وھب
  دما فليھرق تركه أو يئاش نسكه من نسي من  قال أنه عباس

   الحرام المسجد إلى األقصى المسجد من أھل من فضل باب

 الفرج بن أحمد عتبة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الصيرفي سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8708
 ثنا ببغداد البندار عروة بابن المعروف علي بن ھيمإبرا بن إسماعيل القاسم أبو وأخبرنا ح فديك أبي بن ثنا الحمصي الحجازي

 علي أبو وأخبرنا ح فديك أبي بن ثنا سليمان بن سعيد ثنا الرازي محمد بن صالح الفضل أبو ثنا القطان زياد بن سھل أبو
 يحيى عن يحنس بن الرحمن عبد بن هللا عبد عن فديك أبي بن ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري

 و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أنھا سلم و عليه هللا صلى النبي زوج سلمة أم عن حكيمة جدته عن األخنسي سفيان أبي بن
 له وجبت أو تأخر وما ذنبه من تقدم ما له غفر الحرام المسجد إلى األقصى المسجد من عمرة أو بحجة أھل من  يقول سلم
  قال يتھماأ هللا عبد شك الجنة

 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  8709
 قال الحكمين حكم عام إيلياء من أحرم أنه  عمر بن عن نافع عن شھاب بن عن أخبره يونس أن وھب بن أنبأ مريم أبي بن ثنا
  نافع عن شھاب بن سمع يقال مما ذاھ الصغاني يعني بكر أبو

  يضبط ال أن من خوفا الميقات إلى التأخير استحب ومن أھله دويرة من اإلحرام استحب من باب

 ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8710
  عنه هللا رضي طالب أبي بن لعلي رجل قال قال المرادي سلمة بن هللا عبد عن مرة بن عمرو عن شعبة عن جرير بن وھب
 مرفوعا ھريرة أبي عن سلمة أبي حديث من ھذا وروي أھلك دويرة من تحرم أن قال}   والعمرة الحج وأتموا{  قوله ما

  نظر وفيه

 ثنا بفيد جعفر بن محمد ثنا جدي ثنا الشعراني محمد بن الفضل بن محمد بن إسماعيل ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 8711
 وأتموا  جل و عز قوله في سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن نوح بن جابر
  أھلك دويرة من تحرم أن الحج تمام من قال  والعمرة الحج

 أن  عطاء عن جريج بن عن مسلم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم ھو العباس أبو ناث الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 8712
  مرسل وھذا للمواقيت وكذا كذا يأتي حتى وثيابه بأھله المرء ليستمتع قال المواقيت وقت لما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 الھياج ثنا إبراھيم بن مكي ثنا الفسوي محمد بن إسماعيل أأنب الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 8713
 هللا صلى هللا رسول قال قال األنصاري أيوب أبي عمه عن سورة أبي عن الرقاشي السائب بن واصل عن الحنظلي بسطام بن
 منكر السائب بن واصل ضعيف إسناد ھذا إحرامه في يعرض ما يدري ال فإنه استطاع ما بحله أحدكم ليستمتع  سلم و عليه

 كان وإن مشھور عنه هللا رضي عثمان عن وھو عنھما هللا رضي وعثمان عمر عن فيه وروي وغيره البخاري قاله الحديث
  منقطعا اإلسناد

 أبو ثنا مطھر بن حاضر ثنا غيالن بن عيسى ثنا العسكري محمويه بن بكر أبو أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا - 8714
  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر ذلك له فكره البصرة من أحرم حصين بن عمران أن  الحسن عن لزبيرا بن مجاعة عبيدة

 المروزي بسطام بن محمد بن أحمد بكر أبو ثنا ببخارى القاضي الحسين بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8715
 أبي بن داود عن محارب بن مسلم ذكر قال صالح بن يمانسل عن إسحاق بن الحسن على قرئ قال الفقيه سيار بن أحمد ثنا
 نيسابور من فأحرم محرما موضعي من أخرج أن  شكري ألجعلن قال خراسان فتح حين كريز بن عامر بن هللا عبد أن  ھند
  الناس منه يحرم الذي الوقت من تضبط ليتك قال صنع ما على المه عثمان على قدم فلما

 محمد عن سلمة ثنا الحسن بن عمار حدثني سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن لحسينا أبو أخبرنا - 8716
 قضى فلما قيس بن األحنف خراسان على وخلف منھا أحرم قد معتمرا نيسابور من عامر بن هللا عبد خرج ثم  قال إسحاق بن

 عنه هللا رضي عثمان له فقال عنه هللا رضي عثمان فيھا قتل التي السنة في وذلك عنه هللا رضي عفان بن عثمان أتى عمرته
  نيسابور من أحرمت حين بعمرتك غررت لقد

   بغيرھا كان إن لنسكه سفره في المضي عند أو بمكة كان إن منى إلى التوجه عند اإلھالل من يستحب ما باب

 على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8717
 أر لم أربعا تصنع رأيتك الرحمن عبد أبا يا  عمر بن هللا لعبد قال أنه جريج بن عبيد عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن مالك
 ولم الھالل رأوا إذا سالنا أھل بمكة كنت إذا ورأيتك فيه قال الحديث فذكر جريج بن يا ھن ما قال يصنعھا أصحابك من أحدا
 تنبعث حتى يھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أر لم فإني اإلھالل أما عمر بن هللا عبد فقال التروية يوم يكون حتى أنت تھل
  مالك عن القعنبي عن البخاري وأخرجه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه راحلته به

 عن شھاب أبو ثنا يونس بن أحمد ثنا الحربي إسحاق ثنا الصفار عبيد بن أحمد نبأأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 8718
 هللا رسول قال بالبيت طفنا فلما صراخا بالحج نصرخ قدمنا  قال عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن داود
  بالحج أھللنا التروية يوم كان فلما عمرة اجعلوھا سلم و عليه هللا صلى

 رسول مع خرجنا  قال سعيد أبي عن نضرة أبي عن ھند أبي بن داود عن األعلى عبد بن األعلى عبد حديث وفي - 8719
 التروية يوم كان فلما الھدي ساق من إال عمرة نجعلھا أن أمرنا مكة قدمنا فلما صراخا بالحج نصرخ سلم و عليه هللا صلى هللا

 عبيد ثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه بالحج أھللنا منى إلى ورحنا
  القواريري هللا عبيد عن مسلم رواه األعلى عبد ثنا القواريري عمر بن هللا

 بن لقا قال محمد بن حجاج ثنا القزاز عبدك بن محمد ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8720
 فأمرنا قال سلم و عليه هللا صلى النبي حجة عن يخبر وھو  عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني جريج
  البطحاء من فأھللنا قال فأھلوا منى إلى تنطلقوا أن أردتم فإذا سلم و عليه هللا صلى النبي قال نحل أن طفنا ما بعد

 أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن ليع الحسن أبو وأخبرنا -  8721
  سعيد بن يحيى عن حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه بمعناه  فذكره جريج بن عن سعيد بن يحيى ثنا بكر
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   والتلبية اإلحرام أبواب جماع

  لإلھالل الغسل باب

 ثنا زنيج عمرو بن محمد غسان أبو ثنا أيوب بن محمد ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد أنبأ لحافظا هللا عبد أبو أخبرنا -  8722
 عنھا هللا رضي عميس بنت أسماء حديث في  هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن سعيد بن يحيى عن جرير
 في مسلم رواه وتھل تغتسل أن يأمرھا عنه هللا رضي بكر أبا أمر سلم و عليه هللا صلى النبي أن الحليفة بذي نفست حين

 في بطوله محمد بن جعفر عن إسماعيل بن حاتم حديث مضى وقد األنصاري ھو ھذا سعيد بن ويحيى غسان أبي عن الصحيح
  غيره وفي ھذا

 هللا عبد أبو وأخبرنا ح عبدة ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  8723
 عن سليمان بن عبدة ثنا السري بن ھناد ثنا البجلي زيدان بن هللا عبد أنبأ قاال الجرجاني وإسماعيل الحافظ علي أبو أنبأ الحافظ
 بن بمحمد عميس بنت أسماء نفست  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن عمر بن هللا عبيد
 فأمر هللا عبد أبي حديث وفي الروذباري حديث لفظ وتھل تغتسل أن بكر أبا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر بكر أبي

 أبي بن عثمان عن الصحيح في مسلم رواه وتھل تغتسل أن يأمرھا أن عنه هللا رضي بكر أبا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 هللا رضي عائشة ذكر دون مرسال أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن كمال ورواه حرب بن وزھير السري بن وھناد شيبة
 ثم حاجا خرج أنه عنه هللا رضي الصديق بكر أبي عن أبيه عن محمد بن القاسم عن األنصاري سعيد بن يحيى ورواه عنھا
  أعلم وهللا ثقة حافظ وھو الرحمن عبد عن عمر بن هللا عبيد وجوده ذكره

 عن معاوية أبو ثنا ھاشم بن هللا عبد ثنا الشرقي بن الحسن بن محمد بن هللا عبد أنبأ إمالء العلوي حسنال أبو وحدثنا - 8724
 الحليفة بذي بكر أبي بن بمحمد نفست أنھا  عميس بنت أسماء عن المسيب بن سعيد عن القاسم بن الرحمن عبد عن جريج بن

  وتھل تغتسل أن يأمرھا أن فامره ذلك عن سلم و عليه هللا صلى النبي بكر أبو فسأل

 ثابت بن زيد بن خارجة عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد عن بالقوي وليس موسى بن محمد غزية أبو وروى - 8725
 ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرناه إلحرامه اغتسل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أبيه عن
 سمعناه ما غريب حديث ھذا صاعد بن قال فذكره غزية أبو حدثني المخزومي سليمان أبو خالد بن يحيى ثنا صاعد بن يحيى
  غزية أبي غير عن وروي الشيخ قال منه إال

 نصر ثنا الدالل سليمان بن محمد ثنا بخطه لي وكتبه السكري إسماعيل بن محمد حدثني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8726
 زيد بن خارجة عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد ثنا شاذان عامر بن األسود ثنا ببغداد النيسابوري مروان بن هللا دعب بن
  واغتسل إلھالله تجرد سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن ثابت بن

 الطيب أبي بن أحمد ثنا الصغاني سحاقإ بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8727
 اغتسل  قال عباس بن عن أبيه عن عطاء بن يعقوب عن به فأقر الكتاب ھذا في أنظر وأنا عياش بن بكر أبي على قرئ قال

 افلم بعيره على قعد ثم ركعتين صلى سلم و عليه هللا صلى الحليفة ذا أتى فلما ثيابه لبس ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  قوي غير عطاء بن يعقوب بالحج أحرم البيداء على به استوى

 حميد ثنا يوسف بن سھل ثنا المثنى بن محمد ثنا األھوازي عبدان ثنا الحافظ علي أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8728
  مكة يدخل أن أراد اوإذ يحرم أن أراد إذا يغتسل أن السنة من إن  قال عمر بن عن المزني هللا عبد بن بكر عن
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   االختيار في للحالق الرأس شعر توفير في جاء ما باب

 نافع عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  8729
  يحج حتى شيئا لحيته من وال رأسه من ذيأخ لم الحج يريد وھو رمضان من أفطر إذا كان  عنه هللا رضي عمر بن أن

 أبي عن أشعث عن المحاربي ثنا األحمسي إسماعيل بن محمد ثنا بالل بن حامد أبو ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 8730
  الحلق عند النحر يوم يعني المحاربي قال والعمرة الحج في السبال نوفر أن نؤمر كنا  قال عنه هللا رضي جابر عن الزبير

  الثياب من فيه يحرم ما باب

 ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ علي بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8731
 عليه هللا صلى هللا رسول انطلق  قال عباس بن عن كريب أخبرني عقبة بن موسى ثنا سليمان بن فضيل ثنا بكر أبي بن محمد

 إال تلبس واألردية اإلزار من شيء عن ينه ولم وأصحابه ھو ورداءه إزاره ولبس وادھن ترجل ما بعد دينةالم من سلم و
 وقلد وأصحابه ھو أھل البيداء على استوت إذا حتى راحلته ركب الحليفة بذي أصبح حتى الجلد على يردع الذي المزعفر
 يحل ولم والمروة الصفا بين وسعى بالبيت فطاف الحجة ذي نم خلون ألربع مكة فقدم القعدة ذي من بقين لخمس وذلك بدنته
 من رجع حتى بھا طوافه بعد الكعبة يقرب ولم بالحج مھل وھو الحجون عند مكة بأعلى ونزل قلدھا قد كان ألنه بدنه أجل من

 قلدھا قد بدنة معه نيك لم لمن وذلك ويحلوا رؤوسھم من يقصروا ثم والمروة وبالصفا بالبيت يطوفوا أن أصحابه وأمر عرفة
  المقدمي بكر أبي بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه والثياب والطيب حالل له فھي امرأته معه كان ومن

 ثنا بمكة الرزاق عبد بن القاسم بن محمد ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني محمد بن أحمد سعد أبو أخبرنا -  8732
 عمر بن عن نافع عن سعد بن ليث عن رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد عن طارق بن موسى قرة أبو ثنا حمة أبو

  قطريين ثوبين في أحرم سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي

 يحيى أنبأ الشافعي ثنا سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قال إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا -  8733
  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن سليم بن
 أحمد بن بشر أنبأ المستملي أحمد بن كامل جعفر أبو وحدثنا موتاكم فيھا وكفنوا أحياؤكم فليلبسھا البياض ثيابكم خير من

 أنه إال بنحوه فذكره خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن المفضل بن بشر أنبأ يحيى بن يحيى ثنا سينالح بن داود ثنا اإلسفرائيني
  ثيابكم خير من فإنھا البياض ثيابكم من البسوا قال

  لإلحرام الطيب باب

 وأخبرنا ح مالك نبأأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8734
 ثنا خزيمة بن السري ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو
 يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى أنبأ هللا عبد بن محمد وأخبرنا ح مالك عن مسلمة بن يعني هللا عبد
 رسول أطيب كنت قالت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك على قرأت قال يحيى بن
 يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه بالبيت يطوف أن قبل ولحله يحرم أن قبل إلحرامه سلم و عليه هللا صلى هللا
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن

 الحسن أنبأ بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 8735
 وبسطت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن عيينة بن سفيان أنبأ الزعفراني الصباح بن محمد بن

 البخاري رواه بالبيت يطوف أن قبل ولحله أحرم حين لحرمه ھاتين بيدي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طيبت  وقالت يديھا
  عيينة بن عن المديني بن علي عن الصحيح في
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 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8736
 بكر أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن حسينال أبو وأخبرنا ح سفيان

 بيدي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طيبت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن سفيان ثنا الحميدي
 رواه نعم قال الزھري من سمعته لسفيان فقيل روايته يف الحميدي زاد بالبيت يطوف أن قبل ولحله أحرم حين لحرمه ھاتين
  سفيان عن المكي عباد بن محمد عن الصحيح في مسلم

 عثمان عن عيينة بن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8737
 فقلت ولحله لحرمه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طيبت  تقول عنھا هللا رضي عائشة سمعت يقول أبي سمعت قال عروة بن
 بن حديث من الصحيح في مسلم أخرجه عني إال الحديث ھذا ھشام روى ما عثمان قال الطيب بأطيب فقالت الطيب بأي لھا

  أخيه عن ھشام عن وھيب حديث من البخاري وأخرجه عيينة

 إسماعيل بن محمد ثنا الخرساني بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 8738
 رضي عائشة عن يخبران والقاسم عروة سمع أنه عروة بن هللا عبد بن عمر أخبرني جريج بن ثنا الھيثم بن عثمان ثنا السلمي

 في البخاري أخرجه واإلحرام للحل الوداع حجة في بذريرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طيبت  قالت أنھا عنھا هللا
  جريج بن عن آخر وجه من مسلم وأخرجه الذھلي يحيى بن ھو يقال عنه محمد أو الھيثم بن عثمان حدثنا فقال الصحيح

 ثنا بالبصرة العسكري محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا الفقيه الروذباري محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا - 8739
  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن الحكم ثنا شعبة ثنا إياس أبي بن آدم ثنا القالنسي محمد بن جعفر
 آدم عن الصحيح في البخاري رواه محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مفرق في الطيب وبيص إلى أنظر كأنما
  شعبة عن غندر حديث من مسلم وأخرجه وغيره

 الضحاك أنبأ جعفر بن يحيى ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8740
 وبيص إلى أنظر كأني  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن منصور عن الثوري سفيان ثنا مخلد بن يعني
  سفيان عن الفريابي عن الصحيح في البخاري رواه محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مفارق في الطيب

 قالوا دينار بن هللا عبد بن ومحمد ھانئ بن صالح بن ومحمد القاضي منصور بن يحيى ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8741
 القاسم بن محمد صورمن أبو أنبأ إمالء السلمي الحسين بن محمد الرحمن عبد أبو وحدثنا ح أنس بن أحمد بن محمد ثنا

 عائشة عن األسود عن إبراھيم عن هللا عبيد بن الحسن عن سفيان ثنا النبيل عاصم أبو ثنا أنس بن أحمد بن محمد ثنا الصبغي
 في مسلم رواه محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مفارق في المسك وبيص إلى أنظر كأني  قالت عنھا هللا رضي

  عاصم أبي عن إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح

 زھير ثنا يونس بن أحمد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8742
 الطيب وبيص إلى أنظر كأني  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن مسروق عن مسلم وعن األسود عن إبراھيم عن األعمش عن
  يونس بن أحمد عن مسلم رواه محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مفارق في

 وسعيد سفيان عن العقدي عامر أبا يعني الملك عبد ثنا األزھر أبو ثنا بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 8743
 في الطيب وبيص إلى أنظر كأني  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن السائب بن عطاء عن زيد بن

  إحرامه من ثالث بعد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مفرق

 محمد بن إبراھيم عن عوانة أبو ثنا كامل أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8744
 أنضح محرما أصبح أن أحب ما قال محرما يصبح ثم يتطيب الرجل عن عمر بن هللا عبد سألت  قال أبيه عن المنتشر بن
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طيبت أنا عنھا هللا رضي عائشة فقالت ذلك أفعل أن من إلي أحب بزعفران أطلي ألن طيبا
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 مسروق وحديث كامل وأبي منصور بن سعيد عن الصحيح في مسلم رواه محرما أصبح ثم نسائه في طاف ثم إحرامه عند
  مفارقه في وبيصه يرى كان حتى وإحرامه اغتساله بعد أثره بقاء على يدل عنھا هللا رضي عائشة عن ألسودوا

 عبد ثنا صالح بن عثمان بن يحيى ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8745
 أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى عن الرحمن عبد بن يعقوب ثنا الغمر أبي بن الرحمن
  إحرامه عند الجيدة بالغالية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أطيب كنت  قالت

 بن محمد عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  8746
  والذريرة بالسك إحرامه عند أبي طيبت  تقول سعد بنت شةعائ سمع أنه عجالن

  قال أبيه عن زيد بن الحسن عن القداح سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا بكر أبو وأخبرنا -  8747
  الغالية من الرب لمثل رأسه على وأن محرما عباس بن رأيت

 عيينة أنبأ ھشيم ثنا عبيد أبي عن العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ سلميال الرحمن عبد أبو وأخبرنا -  8748
 قال بقاءه أحب ثم رأسي في فأسغسغه أنا أما فقال اإلحرام عند الطيب عن سئل أنه  عباس بن عن أبيه عن الرحمن عبد بن
  التروية ھي السغسغة واألصمعي زيد أبو قال عبيد أبو

 إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد بوأ أخبرنا -  8749
 بن عمر أن  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مولى أسلم عن عمر بن هللا عبد مولى نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا البوشنجي
 أمير يا منى سفيان أبي بن معاوية فقال الطيب ھذا ريح ممن فقال بالشجرة وھو طيب ريح وجد عنه هللا رضي الخطاب
 لترجعن عليك عزمت عنه هللا رضي عمر فقال المؤمنين أمير يا طيبتني حبيبة أم معاوية فقال لعمري منك عمر فقال المؤمنين
  فلتغسلنه

 عن شعيب أنبأ اليمان أبو ثنا يرعاقوليالد يحيى أبو ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ القاضي الحسن بن أحمد أخبرنا - 8750
 طيب ريح سفيان أبي بن معاوية من وجد  أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن يحدث عمر بن هللا عبد وكان قال الزھري

 هللا رضي عمر فقال حبيبة أم طيبتني شيء قال الطيب ھذا ريح ممن عنه هللا رضي عمر فقال حجاج وھم الحليفة بذي وھو
 الطيب ريح منه أجد أن من إلي أحب القطران ريح المحرم من أجد ألن فوهللا تغسله حتى إليھا لترجعن با أقسم عمريل عنه
 به يغتر كيال ذلك يكره كان أنه ويحتمل عنه لرجع بلغه ولو عنھا هللا رضي عائشة حديث يبلغه لم أنه ويحتمل الشيخ قال

  أعلم وهللا الممشق الثوب في لطلحة قال كما حرمللم يجوز الطيب ابتداء ان فيتوھم الجاھل

   إحراما يرد لم وإن للرجل التزعفر عن النھي باب

 الوارث عبد ثنا مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8751
 في البخاري رواه الرجل يتزعفر أن سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس نھى  قال مالك بن أنس عن صھيب بن العزيز عبد عن

  مسدد عن الصحيح

 أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم ھو العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 8752
 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي مالك بن أنس عن صھيب بن العزيز عبد أنبأ علية بابن يعرف الذي إسماعيل

  إسماعيل عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه الرجل يتزعفر أن نھى

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال العطار الفوارس أبي بن صادق وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  8753
 قال موسى أبي عن وزياد زيد جديه عن أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو ثنا موسى بن هللا عبيد ثنا لوراقا علي بن محمد
  شيء الخلوق من جلده في رجل صالة تقبل ال  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت
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 الخرساني عطاء أنبأ حماد ثنا ماعيلإس بن موسى ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8754
 فغدوت بزعفران فخلقوني يداي تشققت وقد ليال أھلي على قدمت  قال عنه هللا رضي ياسر بن عمار عن يعمر بن يحيى عن
 جئت ثم فغسلته فذھبت عنك ھذا فاغسل اذھب وقال بي يرحب ولم علي يرد فلم عليه فسلمت سلم و عليه هللا صلى النبي على
 علي فرد عليه فسلمت جئت ثم فغسلته عنك ھذا فاغسل اذھب فقال بي يرحب ولم علي يرد فلم فسلمت ردع منه علي بقي وقد

 أكل أو نام إذا للجنب ورخص الجنب وال بالزعفران المتضمخ وال بخير الكافر جنازة تحضر ال المالئكة إن وقال بي ورحب
  يتوضأ أن شرب أو

 بن ثنا بكر بن محمد ثنا علي بن نصر ثنا السجستاني داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ يالروذبار علي أبو أخبرنا - 8755
 هللا رضي ياسر بن عمار عن أخبره رجل عن يخبر يعمر بن يحيى سمع أنه الخوار أبي بن عطاء بن عمر أخبرني جريج
 وھم لعمر قلت قال أثبت واألول القصة ذهبھ تخلقت قال عمارا أن اسمه عمر فنسي الرجل ذلك سمى يحيى أن  عمر زعم عنه
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ياسر بن عمار عن البصري الحسن عن وروي مقيمون القوم ال قال حرم

  مختصرا

 أبي حدثني أويس أبي بن إسماعيل ثنا إسحاق بن إسماعيل أنبأ الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8756
 عنه هللا رضي ياسر بن عمار عن الحسن أبي بن الحسن عن السراج الرحمن عبد عن زيد بن ثور عن بالل بن سليمان عن
 أن له يبدو أن والجنب بالخلوق والمتضمخ الكافر جيفة بخير المالئكة تقربھم ال ثالثة  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن

  للصالة ءهوضو فليتوضأ ينام أو يأكل

  ملبدا أھل من باب

 يونس أخبرني وھب بن ثنا المھري داود بن سليمان ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  8757
 الصحيح في البخاري رواه ملبدا يھل سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت  قال أبيه عن هللا عبد بن يعني سالم عن شھاب بن عن
  وھب بن عن حرملة عن مسلم ورواه وھب بن عن أصبغ عن

 القواريري عمر بن هللا عبيد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8758
  غسلبال رأسه لبد سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن نافع عن إسحاق بن محمد ثنا األعلى عبد ثنا

  اإلحرام عند الصالة باب

 فليح ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8759
 الحليفة ذي مسجد يأتي ثم طيبة رائحة له ليس بدھن ادھن مكة إلى الخروج أراد إذا عمر بن كان  قال نافع عن سليمان بن

 رواه فعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ھكذا قال ثم أحرم قائمة راحلته به استوت فإذا يركب ثم ركعتين يفيصل
  الربيع أبي عن البخاري

  الصالة خلف يھل قال من باب

 هللا عبد دمحم وأبو القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسين وأبو برھان بن عمر بن الحسين هللا عبد أبو أخبرنا -  8760
 المالئي حرب بن السالم عبد حدثنا عرفة بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ قالوا السكري الجبار عبد بن يحيى بن
  الصالة دبر في أھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي  عباس بن عن جبير بن سعيد عن خصيف عن

 أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا القطيعي جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد بن دمحم هللا عبد أبو وأخبرنا - 8761
 قال جبير بن سعيد عن الجزري الرحمن عبد بن خصيف حدثني إسحاق بن عن أبي حدثنا سعد بن إبراھيم بن يعقوب حدثني
 هللا صلى هللا رسول إھالل في سلم و عليه هللا لىص هللا رسول أصحاب الختالف عجبت العباس أبا يا عباس بن هللا لعبد قلت
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 ھناك فمن واحدة حجة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من كانت إنما أنھا بذلك الناس ألعلم إني فقال أوجب حين سلم و عليه
 بالحج أھل لسهمج في أوجبه ركعتيه الحليفة بذي مسجده في صلى فلما حاجا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج  اختلفوا
 الناس أن وذلك أقوام منه ذلك وأدرك أھل ناقته به استقلت فلما ركب ثم عنه فحفظته أقوام منه ذلك فسمع ركعتيه من فرغ حين
 ثم ناقته به استقلت حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھل إنما فقالوا يھل ناقته به استقلت حين فسمعوه أرساال يأتون كانوا
 صلى هللا رسول أھل إنما فقالوا أقوام منه ذلك وأدرك أھل البيداء شرف على عال فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مضى
 على عال حين وأھل ناقته به استقلت حين وأھل مصاله في أوجب لقد هللا وأيم البيداء شرف على عال حين سلم و عليه هللا

 وقد قوي غير الجزري خصيف ركعتيه من فرغ إذا مصاله في أھل عباس بن بقول أخذ فمن جبير بن سعيد قال البيداء شرف
 وغيره عمر بن عن ذلك في وردت التي واألحاديث الواقدي متابعة تنفع ال أنه إال عباس بن عن له بإسناد الواقدي رواه

  أعلم وهللا ثابتة قوية أسانيدھا

   راحلته به انبعثت إذا يھل قال من باب

 قرأ فيما القعنبي ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بوأ أخبرنا -  8762
 أبي بن سعيد عن مالك عن القعنبي ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا ح هللا رحمه مالك على
 أصحابك من واحدا أر لم أربعا تصنع رأيتك الرحمن عبد أبا يا  عمر بن هللا لعبد قال أنه جريج بن عبيد عن المقبري سعيد

 تصبغ ورأيتك السبتية النعال تلبس ورأيتك اليمانيين إال األركان من تمس ال رأيتك قال جريج بن يا ھن ما قال يصنعھا
 فإني األركان أما هللا عبد فقال التروية ومي يكون حتى أنت تھل ولم الھالل رأوا إذا الناس أھل بمكة كنت إذا ورأيتك بالصفرة

 يلبس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فإني السبتية النعال وأما اليمانيين إال يمس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أر لم
 يلبس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فإني الصفرة وأما ألبسھا أن أحب فأنا فيھا ويتوضأ شعر فيھا ليس التي النعال
 يصبغ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فإني الصفرة وأما ألبسھا أن أحب فأنا فيھا ويتوضأ شعر فيھا ليس التي النعال
 أبي حديث لفظ راحلته به تنبعث حتى يھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أر لم فإني اإلھالل وأما بھا أصبغ أن أحب فأنا بھا
  مالك عن يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه داود

 وأبو المقرئ حامد أبي بن الرحمن عبد محمد وأبو عثمان بن محمد بن سعيد عثمان وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8763
 ثنا العامري عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا معاوية بن علي بن محمد بن إبراھيم إسحاق
 رجله أدخل إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن الطنافسي عبيد بن محمد
  عمر بن هللا عبيد حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه الحليفة ذي مسجد من أھل ناقته به واستوت الغرز في

 أخبرني جريج بن قال قال حجاج ثنا الفحام الوليد بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  8764
 قائمة راحلته به استوت حين أھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  يخبر كان أنه عمر بن عن نافع عن كيسان بن صالح
  محمد بن حجاج عن الحمال ھارون عن مسلم ورواه جريج بن عن عاصم أبي عن الصحيح في البخاري رواه

 وھب بن أنبأ حرملة ثنا قتيبة بن الحسن بن محمد أنبأ الجرجاني محمد بن إسماعيل ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8765
 يركب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال عمر بن هللا عبد أن أخبره هللا عبد بن سالم أن شھاب بن عن يونس أخبرني
 بن أحمد عن البخاري وأخرجه يحيى بن حرملة عن الصحيح في مسلم رواه قائمة به تستوي حين يھل ثم الحليفة بذي راحلته
  وھب بن عن عيسى

 عبد بن سالم عن عقبة بن موسى عن مالك عن القعنبي ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8766
 إال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھل ما فيھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على تكذبون التي بيداؤكم  قال أنه أبيه عن هللا
  الحليفة ذي مسجد يعني المسجد عند من
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 قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا سختويه بن محمد بن علي الحسن أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8767
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه فذكره  مالك على قرأت

 ثنا قاال نعيم بن ومحمد سلمة بن أحمد ثنا سختويه بن محمد بن علي الحسن أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8768
  قال البيداء من اإلحرام له قيل إذا كان أنه عمر بن عن سالم عن عقبة بن موسى عن إسماعيل بن حاتم ثنا سعيد بن قتيبة
 الشجرة عند من إال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھل ما وهللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فيھا يكذبون التي البيداء
  سعيد بن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه بعيره به قام حين

 ثنا دحيم ثنا حسان أبي بن إبراھيم بن إسحاق ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا -  8769
 ذي من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إھالل أن  هللا عبد بن جابر عن يحدث عطاء سمعت قال األوزاعي حدثنا الوليد
 عن الزبير أبي وحديث مسلم بن الوليد عن موسى بن إبراھيم عن صحيحال في البخاري رواه راحلته به استوت حين الحليفة
  مضى فقد البطحاء من إھاللھم في جابر

 بن مكي ثنا قالبة أبو ثنا الحرفي محمد بن علي أنبأ ببغداد الدقاق الطاھر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا - 8770
 أربعا بالمدينة الظھر صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مالك بن أنس عن المنكدر بن محمد عن جريج بن ثنا إبراھيم
 وجه من الصحيح في البخاري أخرجه أھل راحلته به واستوت أصبح فلما فيھا بات ثم ركعتين الحليفة بذي العصر وصلى
  جريج بن عن آخر

 بن جرير بن وھب ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا ماألص العباس أبو ثنا الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا - 8771
 كان  عنه هللا رضي سعد قال قالت وقاص أبي بن سعد بنت عائشة عن الزناد أبي عن إسحاق بن محمد سمعت أبي ثنا حازم
 رفش عال إذا أھل األخرى طريق أخذ وإذا راحلته به استقلت إذا أھل الفرع طريق أخذ إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  أحد طريق غيره وقال البيداء

 قال طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8772
 وإذا مصاله في يحرم أن أراد إذا الرجل عن عروبة أبي بن يعني سعيد سئل  عطاء بن الوھاب عبد يعني نصر أبو قال

 بذي أحرم سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن األعرج حسان أبي عن قتادة عن مطر عن فأخبرنا راحلته به استوت
 وھشام الحجاج بن شعبة حديث من الصحيح في مسلم أخرجه بحج وأھل الظھر عند أحرم البيداء راحلته به استوت إذا الحليفة

  أحرم ھشام رواية وفي بالحج وأھل البيداء على به استوت فلما راحلته ركب الحديث في وقال قتادة عن هللا عبد أبي بن

   اإلھالل عند القبلة استقبال باب

 الصمد عبد بن الوارث عبد ثنا إسحاق بن محمد بكر أبو ثنا الحافظ أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8773
 حتى ركب ثم الغداة صلى ثم فرحلت براحلته أمر الحليفة ذا أتى إذا نكا  عمر بن أن نافع عن أيوب عن أبيه عن أبي حدثني

 ثم الغداة به فيصلي قال به بات طوى ذا أتى إذا حتى أمسك الحرم بلغ إذا حتى يلبي ثم قال فأھل القبلة استقبل به استوت إذا
  األكبر الوارث عبد عن معمر بيأ عن الصحيح في البخاري أخرجه ذلك فعل سلم و عليه هللا صلى النبي أن فزعم يغتسل

  اإلحرام في النية باب

 بن يزيد ثنا التميمي أسامة أبي بن الحارث ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8774
 هللا رضي الخطاب بن عمر سمع أنه يقول وقاص بن علقمة سمع أنه أخبره إبراھيم بن محمد عن سعيد بن يحيى أنبأ ھارون
 هللا إلى ھجرته كانت فمن نوى ما المرىء وإنما بالنية األعمال إنما  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عنه
 مسلم أخرجه إليه ھاجر ما إلى فھجرته يتزوجھا امرأة أو يصيبھا لدنيا ھجرته كانت ومن ورسوله هللا إلى فھجرته جل و عز
  األنصاري سعيد بن يحيى عن أوجه من البخاري وأخرجه وغيره ھارون بن يزيد ديثح من الصحيح في
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 منھما تكفي النية وأن عمرة وال حجا إھالله في يسمي ال قال من باب

 ثنا الخليل بن إسماعيل ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8775
 و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن األعمش عن مسھر نب علي
 نلبي الحديث في قال مسھر بن علي عن سعيد بن سويد عن الصحيح في مسلم رواه الحديث وذكر عمرة وال حجا نذكر ال سلم
  مضى كما األعمش عن آخر وجه من البخاري وأخرجه عمرة وال حجا نذكر ال

 أبي بن بكر وأبو عمار بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  8776
 قال سلم و عليه هللا صلى النبي حج قصة في  هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة
 جابر وقال تلبيته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ولزم منه شيئا عليھم يرد فلم به يھلون الذي بھذا الناس وأھل لتوحيدبا فأھل
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه العمرة نعرف لسنا الحج إال ننوي لسنا

 عن محمد بن إبراھيم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 8777
 وال قط حجا تلبيته في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمى ما  قال هللا عبد بن جابر أن رقيش بن الرحمن عبد بن سعيد
  عمرة

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ناث يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمر أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8778
 في فضرب بحجة لبيك يقول رجال سمع  عمر بن أن نافع عن نجيح أبي بن هللا عبد عن جريج بن أنبأ عطاء بن الوھاب عبد

 . نفسك في ما هللا أتعلم وقال صدره
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